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Beste wijkgenoten,
Wat hebben we veel positieve reacties gekregen op het nieuwe uiterlijk van ons blad. Uw inbreng is van grote waarde, van-
daar dat we nog enkele aanpassingen aan het nieuwe concept hebben gemaakt. 

Op het voorblad ziet u nu een prachtige foto van een bruggetje in de Japanse Tuin die dit jaar honderd jaar bestaat. Dat 
wordt feestelijk gevierd met een Japans festival op 27 april in en rond Huys Clingendael.

Er valt weer veel te lezen in deze editie. Zo hebben we twee nieuwe rubrieken, een boekenrubriek, waarin nieuwe boeken 
worden vermeld die geschreven zijn door buurtgenoten en ook een sportrubriek waarin ons nieuw redactielid Elsbeth 
Vermeulen haar visie op Sportief Benoordenhout geeft. 

De leegstand in Den Haag en in het bijzonder in onze eigen wijk is groot. Er lijken zich nu enkele ontwikkelingen voor te 
doen die mogelijk een positieve invloed zullen hebben op dit vervelende probleem. Een pand dat niet wordt gebruikt, vervalt 
en wordt er niet mooier op. Wellicht kunnen deze nieuwe initiatieven het tij doen keren. Een beschrijving van het nieuwe ge-
bruik van het Berlage-Huys op de hoek van de Raamweg en de Groenhovenstraat, vindt u verderop in dit nummer.

Verder vindt u een stukje historie over de perikelen in onze wijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het bouwen van de 
Atlantikwall zorgde voor een grote evacuatieoperatie in onze wijk. Frans Nieuwenhuis vertelt u hoe dat allemaal in zijn 
werk ging. Het waren woelige tijden!

Ten slotte wil ik u nog even wijzen op het belang van een bloeiende wijkvereniging. De redactie vindt het geweldig als ook 
u  lid bent van de wijkvereniging. Het lidmaatschap van de wijk vereniging zorgt ervoor dat het bestuur al het nodige kan 

voor u doet. Van zoeken naar oplossingen voor infrastructurele problemen, zorg om het groen om ons heen, tot het organi-
seren van Koninginnedag, culturele evenementen en het zorgen voor het welzijn van onze oudere medebewoners. Kortom, 
lid worden van de wijkvereniging is het bijdragen aan een goed doel waarvan u zelf onderdeel bent en waar u invloed op 
kunt uitoefenen. Het kost maar € 10,00 per jaar en u kunt zich opgeven op onze site www.wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Ik wens u weer veel leesplezier

Liesbeth Annegarn 
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Ruimtelijke ordening
Oostduin Arendsdorp

In 1947 zijn de landgoederen Oostduin 
en Arendsdorp voor gemeenschap- 
pelijke rekening aangekocht door de 
vier kerkelijke instellingen. In 1952 het 
terrein aan de Goetlijfstraat in eigen-
dom overgedragen aan de Diaconie. 
Een gedeelte van het overige terrein 
werd toegewezen aan de Nederlandse 
Her vormde Kerk voor de oprichting 
van een gebouw voor de synode en een 
gedeelte werd gereserveerd voor wo-
ningen van de Diaconie. 

De uiteindelijke plannen voor de be-
bouwing bleken bij de uitwerking meer 
dan vier procent van het bouwopper-
vlak te beslaan, wat wijziging van het 
uitbreidingsplan noodzakelijk maakte. 
Tegen deze wijziging werden zowel bij 
de Gemeente als bij Gedeputeerde 
Staten bezwaren ingediend door om-
wonenden, die nadat deze bezwaren 
waren afgewezen, uiteindelijk bij de 
Kroon in beroep gingen. De Kroon ver-
wierp echter het beroep waardoor het 
gewijzigde uitbreidingsplan van kracht 
werd. In dit gewijzigde plan was be-

paald, dat maximaal 7% van het terrein 
mocht worden bebouwd. De bestem-
ming van het terrein bleef echter onge-

-
hage werd wel een overeenkomst 
gesloten waarbij het onderhoud van 
het park, met uitzondering van de di-
recte omgeving van de gebouwen zou 
geschieden door de gemeente en het 
buitengoed Oostduin ter beschikking 
zou worden gesteld als openbaar wan-

middelen werd echter alleen het 
Rusthuis Oostduin gerealiseerd.

De Bataafse Petroleum Maatschappij, 
gevestigd aan de Carel van Bylandtlaan 
heeft contact met de Kerk gezocht, aan-
vankelijk om een perceel van de grond 
te huren, uiteindelijk heeft de BPM de 
kavel aan de Oostduinlaan gekocht.

De bouw van een kantoorgebouw in het 
Park Oostduin werd door het bestaande 
uitbreidingsplan aanvankelijk niet toe-
gelaten omdat dit in strijd zou zijn met 

-

king of tot openbaar nut). Er was een 
wijziging van het bestemmingsplan 
nodig. Hoewel de gemeente aanvanke-
lijk niet bereid was tot medewerking 
(dec. 1959) is zij na vele besprekingen 
van mening veranderd. Een wijzigings-
voorstel om kantoorbebouwing toe te 
staan werd ingediend, aanvaard en ter 
visie gelegd. Op die tervisielegging zijn 
destijds geen zienswijzen ingebracht 
en het wijzigingsvoorstel is conform 
vastgesteld door de Raad.

De voor de verschillende gebouwen be-
nodigde oppervlakte in het park 
Oostduin diende dus binnen het raam 
te blijven van de toegestane zeven pro-
cent van het totale park ad 14 hecta-
ren, e.g. 9800 m2 (bebouwbare grond) 
t.w.
1. N.H.Rusthuis Goetlijfstraat 2000 m2
2.  Uitbreiding Rusthuis 
 Goetlijfstraat 600 m2
3. Rusthuis (diaconie)
 Wassenaarseweg 3000 m2
4. Gebouw der Synode 1200 m2
5. Gebouw Bataafse 3000 m2

 9800 m2

Een overzicht van de toenmalige be-
bouwingsplannen vindt men in de bij-
gevoegde tekening. Op deze tekening 
staat het gebouw van de Synode, dat 
nooit gerealiseerd is en mist men de 
Rietjes. Aan de Rietjes werd geen 
waarde gehecht en dat zou worden af-
gebroken of in tegenwoordige termen 
”teruggegeven worden aan het park”.

Wat opvalt, zijn de bebouwingsopper-
vlakken. Aan de Wassenaarseweg had 
men voor het rusthuis 3000 m2 gereser-
veerd en voor het gebouw van de Synode 
1200 m2. Samen dus een bebouwd op-
pervlak van 4200 m2, dit is meer dan de 
3900 m2 die nu maximaal is toegestaan 
voor de nieuwbouw van Arendsdorp.

vervolg op pagina 5

Krachtens het in 1939 vastgestelde uitbreidingsplan voor het gebied 
Oostduin Arendsdorp was het terrein bestemd voor de buitenplaats en 

-
pische strekking of tot openbaar nut. Voor dit doel mocht maximaal 
4% van het terrein worden bebouwd. Het aspect zorg is in feite vanaf 
deze datum middels de bestemming op het terrein vastgelegd.
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Ondertussen wordt het kantoorcom-
plex aan de Oostduinlaan gerealiseerd. 
De eerste schetsen waren van ir. J.J.P. 
Oud, het uiteindelijk ontwerp is van de 
hand van zijn zoon, ir. H.E. Oud. De oor-
spronkelijke plannen laten de zijvleu-
gel meer naar voren zien. Nu staat het 
vrijwel haaks op het uiteinde van de 

die tijd (1960) vooruitstrevend ont-
werp, skeletbouw en beton. Het ge-
bouw moest ruimte geven aan zo`n 
1600 werknemers. Om aan de destijds 
geldende parkeervoorschriften te vol-
doen werd een ondergrondse parkeer-
garage voor 170 auto`s gerealiseerd, de 
overige ca 80 auto`s konden een plaats 

Met de gelden uit de verkoop van de 
kavel aan de Oostduinlaan werd de 
bouw van een tehuis voor bejaarden 
met verzorging en verpleging achter de 
Rietjes gerealiseerd. In het bestem-
mingsplan van 1972 staat deze be-
stemming expliciet vermeld als de di-
recte vertaling van de vroegere 

-
pische strekking of tot openbaar nut.

Tot zover de geschiedenis, nu het 
recente verleden.
Op 14 februari jl. heeft de gemeente-
raad een nieuw bestemmingsplan voor 
Oostduin-Arendsdorp aangenomen. In 
de aanloop tot dit besluit is er veel dis-
cussie en rumoer geweest over dit be-
stemmingsplan en wel in het bijzonder 
over de bestemming van de kavel voor 

-
schillende standpunten deden zich voor. 
Het ene standpunt ging er vanuit dat 
men de Stichting Arendsdorp in het 
vrijwel leegstaande gebouw van de 
Bataafse, nu nog CBI-Lummus en straks 
Pinnacle BV, zou kunnen onderbrengen. 
Daarmee zou de kavel van Arendsdorp 
vrijkomen en weer teruggegeven kun-
nen worden aan het park. Het andere 
standpunt accepteerde het feit dat de 
eigenaar van de kavel Arendsdorp 
nieuwbouw zou plegen, maar stelde dat 
deze nieuwbouw qua grootte binnen re-
delijke normen moest blijven, dat de 
Wassenaarseweg niet met een extra uit-
weg belast zou worden en dat de zorg/
service bestemming gehandhaafd bleef. 

De gemeente heeft de mogelijkheid van 
een verhuizing van de stichting 
Arendsdorp naar het pand CBI-
Lummus onderzocht en geconstateerd 

haalbaar was. Afgezien daarvan is mo-
gelijk ook het feit dat de beoogde be-
stemming van dit gebouw Wonen is en 
dat de Stichting Arendsdorp dan 28000 
m2 van de beschikbare 38000 m2 zou 
opeisen voor haar statutaire functie 

dan nog maar 10000 m2 over voor an-
dere doelgroepen en dat maakt de ver-
huur aan die groepen lastig. Een ander 
aspect is dat op de dan vrijkomende 
kavel van Arendsdorp de functie 
Wonen blijft bestaan. Niemand is im-
mers bereid gevonden om deze kavel 
op te kopen, de gebouwen te slopen en 
om te zetten in park. Het bestemmings-
plan voorzag verder in een toename 
van 55% in het bruto vloeroppervlak 

voor Arendsdorp tot 28000 m2. 
Arendsdorp zegt dit nodig te hebben 
om hetzelfde aantal appartementen te 
kunnen realiseren maar met een aan 
deze tijd aangepast vloeroppervlak. 
Vanwege deze toename wordt het to-
tale volume groter en werd gesteld dat 
de bouwhoogte van tweederde van het 
grondoppervlak 40 meter moest zijn. 
Oorspronkelijk had Arendsdorp 180 
appartementen. In de loop van de tijd 
zijn een aantal appartementen samen-
gevoegd. De laatste jaren had 
Arendsdorp 165 appartementen. Het 
nieuwe bestemmingsplan was niet een-
duidig en vermeldde beide getallen. 
Vlak voor de vergadering van 14 febru-
ari heeft de gemeente haar raadsvoor-
stel gewijzigd. De maximale hoogte 
voor tweederde van het grondopper-
vlak werd teruggebracht van 40 meter 
tot 35 meter en op die plaatsen waar 

165 stond voor het toegestane aantal 
appartementen werd “circa 180” gezet.

Vroeg in de aanloop naar dit bestem-
mingsplan heeft de gemeente de land-
schapsarchitect Michael van Gessel in-
gehuurd om advies te geven over het 
park. Deze landschapsarchitect heeft 
zich niet uitsluitend met het landschap 
bemoeid; hij heeft ook richtlijnen gege-
ven voor het aanzien van de bebouwing, 
de plaats van de nieuwbouw in het park 
en daarmee een directe uitweg naar de 
Wassenaarseweg. Vooral dat laatste was 
voor de wijkvereniging moeilijk te ver-
teren. De Wassenaarseweg kenmerkt 
zich daar ter plaatse door een mooie, 
aaneengesloten bomenrij. Een extra uit-
weg verstoort die continuïteit, is ver-
keersonveilig en tast de integriteit van 
de omgeving aan. Het geeft verder van-
uit de wijk zicht op de nieuwbouw in 
plaats van die te verdoezelen.

De wijkvereniging heeft zich bij het 
nieuwe bestemmingsplan ingezet voor 
drie zaken: het vasthouden aan de 
zorgbestemming die van oudsher aan 
het landgoed is opgelegd; het beperken 
van de massaliteit van de bouw, e.g. 
geen 180 maar 165 appartementen en 
geen 40 meter hoogte; en geen nieuwe 
uitweg naar de Wassenaarseweg. We 
hebben niet alles gekregen. De maxi-
male hoogte was voor de raadsverga-
dering al teruggebracht tot 35 meter. 
De voorgestelde bestemming Wonen-3 
is gehandhaafd. Hoewel wij mogelijk-
heden hebben aangegeven om dit  
binnen de huidige regelgeving te be-
werkstelligen, wil de gemeente dit ex-
periment niet aangaan. Zij wil het  
behoud van de zorg- en servicefunctie 
regelen via een anterieure overeen-
komst, eventueel met een ketting- 
beding zodat deze functie behouden 
blijft als Arendsdorp van eigenaar ver-
andert. Ingrid Gyömörei (SP) noemde 
dit treffend ook een experiment. 

Oostduinlaan 75

vervolg van pagina 3

vervolg op pagina 7
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Glasvezel in het Benoordenhout?
Zoals u weet is het Benoordenhout een 
van de eerste wijken in Den Haag die 
voor een glasvezelnet in aanmerking 
komt. Het glasvezelnet is een uitbrei-
ding van de bestaande infrastructuur, 
die nu bestaat uit riolering, gas, water, 
elektriciteit, telefoon en/of televisie, 
deze laatste via koperdraad.

Als 30% van de huishoudens ja zegt 
tegen glasvezel dan gaat het er binnen-
kort komen. Kiezen doet u door vóór 
19 mei een glasvezelabonnement bij 
één van de serviceproviders af te slui-

Alle serviceproviders mogen hierop 
hun diensten aanbieden. De service-
providers die in het Benoordenhout 
glasvezeldiensten aanbieden zijn: 
Fype, Helden van Nu, KPN, Lijbrandt, 
Scarlet, Solcon, Tele2, Telfort, Vodafone 
en XS4ALL. U kunt dus zelf bepalen 
welke serviceprovider u kiest. Maar 
wat is glasvezel nu precies en wat zijn 
de voordelen ervan?

We hebben steeds meer internet-
capaciteit nodig.
De hoeveelheid data die we online ver-
sturen en ontvangen, groeit jaarlijks 

-
dere het gevolg van de opkomst van ta-
blets en smartphones, waar meer en 
meer applicaties voor beschikbaar 
komen. Daarnaast is het tegenwoordig 
heel normaal om tv te kijken via inter-
net: movies on demand, tv on demand, 
etc. De standaard tv in de woonkamer 
wordt langzaam vervangen door online 
varianten met een betere beeldkwali-
teit. Vernieuwende diensten die stuk 
voor stuk meer internetcapaciteit 
nodig hebben.

De enorme capaciteit van het glasve-
zelnetwerk biedt niet alleen de ruimte 
voor de huidige ontwikkelingen, het 
opent ook deuren voor ontwikkelingen 
en mogelijkheden waar we nu nog geen 
weet van hebben. Vergelijk Skype en 
Twitter maar eens met een ouderwets 

telegram. Als deze trend zich verder 
doorzet, is er een nog veel grotere 
data-explosie te verwachten.

Meer weten? 
Voor persoonlijk advies over welke 
serviceprovider het beste bij u past, 
kunt u terecht bij de glasvezelwinkel in 
de Van Hoytemastraat 82 of het mo-
biele glasvezelservicepunt aan het 
Willem Royaardsplein. 
De medewerkers van de glasvezel- 
servicepunten geven informatie en hel-
pen u bij de keuze voor een glasvezel-
abonnement bij een van de servicepro-
viders. Zij bekijken uw huidige situatie 
en zetten uw wensen op een rij. 
Vervolgens adviseren zij u een passend 
abonnement. Ook kunt u hier terecht 
voor hulp bij het overstappen en bij 
vragen over de aanleg. 

Kijk voor meer informatie en de ope-
ningstijden op 
www.eindelijkglasvezel.nl/denhaag.

Kantorenleegstand in de wijk
Er staat in onze wijk een aantal grote 
kantoren leeg. Naar onze eigen schat-
ting komen wij op 140.000m2. Volgens 
de gemeente is er in het Benoordenhout 
zelfs sprake van bijna 200.000 m2 lege 
kantoorruimte. Wel zien we enige po-
sitieve ontwikkelingen. In de Rode 
Olifant is recentelijk Spaces gevestigd. 
Het gebouw is van binnen gerenoveerd 
en de karakteristieke uitstraling is be-

houden. Spaces is een organisatie die 
kantoorruimte aan ondernemers, on-
dernemingen en particulieren ver-
huurt. U kunt er persoonlijk ruimte 
huren. Loop eens binnen en laat de at-
mosfeer op u inwerken.
Ook het Berlagegebouw wordt van bin-
nen gerenoveerd. De gemeente heeft er 
in combinatie met de eigenaar afge-
lopen maand een brainstormsessie ge-

organiseerd om na te gaan welke func-
ties en gebruikers in dit gebouw 
gehuisvest zouden kunnen worden. 
Eén van de mogelijkheden, ingebracht 
door onze wijkgenote Elien Voerman, 
willen we u niet onthouden. Een artikel 
van haar hand over het Berlagegebouw 
is in dit wijkblad opgenomen.

Willem Hoekstra

Tobias Dander (D66) had een amende-
ment voorbereid om het bruto vloerop-
pervlak (bvo) met de ratio 165/180 te 
verminderen van 28000 m2 naar 
25667 m2. Het amendement heeft het 
met deze uitkomst niet gehaald, maar 
wel met een bvo van 27000 m2. 
Gelukkig stemde het overgrote deel 
van de Raad, alle partijen behalve de 
PvdA, voor de motie van Rob van de 
Laar (VVD) betreffende de handhaving 
van de bestaande uitweg.

De Stichting Arendsdorp kan nu door-
gaan met haar bouwplannen, die wel 
moeten worden aangepast. De kaders 
waarbinnen gebouwd kan worden zijn 
ingekrompen. De wijkvereniging be-
raamt zich op een beroep bij de Raad 
van State, tegen de bewering van de  
gemeente dat de standaard vergelijk-
bare bestemmingsplannen (SVBP) 
geen maatwerk toelaat om de oude 

 
pische strekking of tot openbaar nut” 
mogelijk in nieuwe bewoordingen 

zoals “Maatschappelijk-2 sezo”, te 
handhaven.

Willem Hoekstra

vervolg van pagina 5
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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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Ouderen

Burenhulpcentrale

Bijeenkomst Platform Ouderen Benoordenhout
Op 14 februari jl kwam het Platform 
Ouderen Benoordenhout bijeen in het 
Verpleeghuis Nebo aan het Floris 
Arntzeniusplein te Den Haag. Aan dit 
overleg nemen een twintigtal instellin-
gen, wijkbewoners, vertegenwoordi-
gers van scholen en kerken en de ge-
meente deel. Doel is in eerste instantie 
kennisuitwisseling over zorgaanbod en 
zorgbehoefte van ouderen in het 
Benoordenhout. Het platform wordt 
ondersteund door de Stichting Boog. 

Er zijn vele instanties in en rondom  
het Benoordenhout die zich met 
Seniorenwelzijn bezig houden; zoveel 
dat het lang niet altijd duidelijk is waar 
men terecht kan als men zorg nodig 
heeft. In de laatste bijeenkomst van het 
platform kwam de vraag naar voren of 
de diverse instanties die deelnemen 
aan het Platform-overleg kort zouden 

willen aangeven waar zij voor staan en 
met name waar men terecht kan, als 
men – voor de eerste keer – zorg nodig 
heeft, zodat het niet nodig is om allerlei 
vertegenwoordigers van verschillende 
instanties “over de vloer” te krijgen. 
Het platform wordt ondersteund door 
Stichting Boog.

Voor meer informatie: 
www.wijkverenigingbenoordenhout.nl 
en www.haagseouderen.nl 

In dit kader wil ik u wijzen op het 
spreekuur van de ouderenconsulent, 
Frederieke van Os, dat met ingang van 

Benoordenhuis. 

U kunt bij haar terecht voor al uw vra-
gen over thuis blijven wonen terwijl u 
ouder wordt.

De ouderenconsulent werkt nauw 
samen met onder andere zusterorgani-
saties in en om Benoordenhout waar-
door er korte lijnen zijn om hulp en on-
dersteuning te regelen daar waar u dat 
nodig heeft.

Het spreekuur wordt gehouden op  
iedere dinsdag van 10.30-12.00 uur 
(uitgezonderd schoolvakanties) in de 
kleine zaal van ‘t Benoordenhuis, 
Bisschopstraat 5.

Frederieke van Os is bereikbaar onder 
telefoonnummer 070-3477297.

Jeannine de Hoop Scheffer- van-
Oorschot

De burenhulpcentrale is een slimme 
telefooncentrale die buren bij elkaar 
brengt als er eens een helpende hand 
nodig is bijvoorbeeld even een bood-
schap meenemen of een klein klusje 
verrichten in huis of tuin. Als vrien-

den of familie even niet kunnen helpen, 
is er de burenhulpcentrale. Wilt u lid 
worden van de burenhulpcentrale 
Benoordenhout omdat u wel eens ie-
mand wilt helpen of omdat u wel eens 
hulp nodig heeft, bel 070-2629999 of 

kijk op www.burenhulpcentrale.nl 

U kunt ook altijd contact opnemen 
voor nadere informatie met Lies 
Bouts: tel. 070-3470041 of lies.
bouts@voorwelzijn.nl 

Groen
De Japanse tuin van Clingendael bestaat 100 jaar
Dit jaar wordt het feit herdacht dat in 
1913 Marguerite Mary barones Van 
Brienen van de Groote Lindt (1871-
1939) de Japanse tuin in het landgoed 
Clingendael heeft laten aanleggen. Ter 
gelegenheid hiervan zal de gemeente 
Den Haag een feest, ‘het Japans festi-

worden ondermeer tal van op Japan 

aan de oprijlaan van Clingendael. 
Mogelijk komt er ook een muziekvoor-
stelling en worden een of meer lezin-
gen gegeven in het Huys Clingendael. 

De details van dit feest worden nog 
nader uitgewerkt en tijdig bekend ge-
maakt door de gemeente.
De Wijkvereniging Benoordenhout ver-
zorgt voor het honderdjarig bestaan 
van de prachtige tuin een gratis ver-
krijgbare brochure in maar liefst vijf 
talen: Nederlands, Japans, Engels, 
Frans en Duits. De brochure is geheel 
door wijkgenoten gemaakt. De ge-
meente heeft voor deze uitgave een 
gulle subsidie verstrekt. 

Joost S.H. Gieskes afbeelding Joost S.H. Gieskes
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www

Celeste
H A U T E  P A R F U M S

NICHE PARFUMS VOOR DAMES EN HEREN 
HUID- EN MAKE-UP PRODUKTEN

FREDERIKSTRAAT 963  TELEFOON 346 14 87
WWW.CELESTE-PARFUMS.NL

24.7 shopping onlineAlexander Gogelweg 30
2517 JJ Den Haag
Zuid-Holland

Telefoon: 070 - 3387438
www.alexandriabv.nl
info@alexandriabv.nl
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Cultuur
Koninginnedag 2013 in het Benoordenhout
Oranjefeest op het Van Hoytemaplein
Samen met de winkeliers van het Van Hoytemaplein en enthousiaste 
bewoners van het Benoordenhout wordt op 30 april een groots Oranje-
feest georganiseerd, dat ook in het teken zal staan van de troonswisseling. 
Grote schermen maken het mogelijk om de plechtigheden in Amsterdam 
te volgen.

De hele dag vinden er allerlei activitei-
ten voor jong en oud plaats, zoals een 
vrijmarkt waarbij iedereen op een 
kleedje zijn spullen mag verkopen. Wees 
op tijd voor een plekje! Voor het voet-
bal- en hockeytoernooi zijn er twee leef-
tijdsgroepen: 6 t/m 10 jaar en 11 t/m 15 
jaar. De teams bestaan uit minimaal vijf 
kinderen. Verzin een leuke naam voor je 
team en schrijf je in via Facebook! 

En verder: spelletjes, een open po-
dium, muziek en verrassingen. 
Op het moment dat Prins Willem 
Alexander onze nieuwe Koning is, 
worden er ballonnen met kaartjes 
(“mijn droom……...”) opgelaten. 

Zing allen samen het koningslied
Een van de hoogtepunten op 30 april 
zal het Koningslied zijn. Het is de be-

Koninginnedag
Programma
10.00
11.00 - 15.00 Oud Hollandse spelen
12.00 - 15.00  Sporttoernooi: straathockey en straatvoetbal 
15.30 - 16.00  Look-a-like verkiezing Koning Willem Alexander en 
 Koningin Máxima 
16.00  Prijsuitreikingen Look-a-like verkiezing en sporttoernooi
16.30 Big band en borrel

Catering  Voor de catering wordt gezorgd: overal op en rond het 
plein kunt u zich tegoed doen aan heerlijke drankjes, hap-
jes, broodjes en andere versnaperingen.

overal in Nederland en het Caraïbisch 
deel van het Koninkrijk op hetzelfde 
moment gezongen wordt. Kom naar 
het Van Hoytemaplein en zing mee! 
Samen zingen is leuker en indrukwek-
kender dan alleen thuis voor de buis.
De wijkbus zal van het Willem 
Royaardsplein naar het Van Hoyte-
maplein rijden. 
 
Volg de laatste nieuwtjes op Facebook: 
“Benoordenhout Oranjefeest”. 
Kijk voor inschrijvingen voor het sport- 
toernooi en voor de Look-a-like ver-
kiezing ook in de speciale Koninginne- 
dagbrochure

Het wordt een fantastisch feest!  
De Koninginnedagcommissie: Lucille 
Barbosa, Wim Borsboom, Nienke von 
Brucken Fock, Jacqueline van 
Everdingen, Boukje van Goozen, 
Jeannine de Hoop Scheffer, Theo 
Koesen,  Jaap Rijnbende, Ronald 
Sanders, Michiel de Vlieger. 

foto Marlies Papone



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 201312

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

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!
www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

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

Eerhart Groenvoorzieningen
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Wijkcentrum

Voorzieningen 
Wij hebben inmiddels ons Benoor-
denhuis voorzien van een internetaan-
sluiting en WiFi voor alle bezoekers. 
Bovendien is voor de informatievoor-
ziening en ontspanning tevens een  
televisie geplaatst.

Open middag  
schaakclub Benoordenhout
zondag 21 april vanaf 15.00 uur

Schaakclub Benoordenhout nodigt u 
van harte uit om langs te komen op de 
open middag op zondag 21 april in het 
wijkgebouw Benoordenhuis. Vanaf 
15.00 tot 18.00 uur kunt u op deze 
middag vrijblijvend kennismaken met 

de schaakclub. Er is gelegenheid om 
een spelletje schaak te spelen met een 
van onze leden (alle niveaus aanwe-
zig). Maar u kunt ook gewoon gezellig 
met een van onze leden een babbeltje 
maken over deze prachtige sport.

Nederland was en is een schaakland. 
We hebben altijd geweldige talenten 
gehad zoals Euwe, Timman, Donner en 
tegenwoordig Giri. Veel Nederlanders 
hebben in hun jeugd schaken geleerd 
op school of op een vereniging. Later 
schiet het schaken erbij in door drukke 
werkzaamheden. De stap naar een 
schaakvereniging met al zijn verplich-
tingen en prestatiedruk is te groot. En 
op internet kun je ook schaken.

Schaakclub Benoordenhout is een 
prachtig alternatief. De nadruk ligt op 
sportiviteit en gezelligheid. Het is een 
vereniging voor volwassenen en er 
wordt op woensdagavond gespeeld. 
We spelen een interne competitie 
waarbij het niet nodig is om iedere 
week aanwezig te zijn. We hebben spe-
lers van uiteenlopend niveau, zodat  
iedereen een leuke partij kan spelen. 
Om de sfeer van de club te schetsen 
halen we graag de woorden aan van 
een oud kampioen: “Waar vind je zo-
veel strijdlust en gezelligheid tegelijk? 
Ik hoefde niet lang na te denken om lid 
te worden van deze club!”.

Wim Borsboom

Agenda
30  april 2013  Koninginnedagviering op het plein in de Van Hoytemastraat
13  mei 2013  Algemene ledenvergadering
16  juni 2013   Receptie in ‘t Benoordenhuis ter gelegenheid van de verjaardag van de Wijkvereniging 

Benoordenhout  (opgericht 17 juni 1977)
14  september 2013  Sportdag voor het hele gezin op sportvelden van het Aloysius College aan de Oostduinlaan

!Gluren bij de Buren! - ?Kopen bij de buren?
Open Atelier Dagen Benoordenhout  
 zaterdag 25 en zondag 26 mei 2013
12.30 – 17.00 uur

Na het grote succes van de Kunst-Zondag 
2011 heeft de Commissie Cultuur van de 
wijkvereniging Benoordenhout besloten 
hier een vervolg aan te geven.

Meer dan 25 kunstenaars hebben zich al 
opgegeven om hun werk te tonen in hun 

eigen omgeving, of in ‘t Benoordenhuis 
aan de Bisschopstraat 5 te Den Haag.

U zult verrast worden door het gevari-
eerde aanbod: schilderijen, beelden, car-

De exposanten kunnen met bezoekers 
in gesprek gaan, toelichting geven op 
het door hun getoonde werk en uitleg 
geven over hun inspiratiebronnen en 
de toegepaste technieken.

De route zal binnenkort, o.a. via de 
website van de wijkvereniging, open-
baar worden gemaakt. Dus houd uw 
mailbox in de gaten!  

Tegen een kleine vergoeding kunt u  
 

denhuis van heerlijke kleine hapjes 
genieten.

locaties kan starten vanuit het wijkge-

de deelnemende exposanten. Op elke 
expositie-locatie kunt u  25 en 26 mei 
ook een routekaart ophalen.

Laat u visueel en culinair verrassen !!Philip Vencken
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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.

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

Benoordenhoutjes
De prijs voor een Benoordenhoutje in 2013 bedraagt € 10,- voor maximaal  
30 woorden, bestemd voor de  wijkbewoners. Deze zijn niet bestemd  voor  

commerciële doeleinden. Opgave van de tekst kan alleen schriftelijk worden  
gedaan met contante betaling in een envelop met vermelding  

‘Benoordenhoutjes’, geadresseerd aan: Mirjam Kroemer,  
 Sonderdankstraat 27  (afgeven), 

postbus 96949, 2509 JH Den Haag. 

Uw tekst voor het komende nummer kunt u inleveren tot 6 mei 2013 
De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele  zetfouten.

Gezocht: lieve, ervaren en betrouwbare 
oppasmoeder/oma voor onze twee 

zoontjes van 3 en 0 jaar voor de  
donderdag en de vrijdag vanaf juni 

2013. Caroline Weijers 06-50862812 of 
caroline_weijers@hotmail.com.
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International Corner
Oostduin-Arendsdorp on June 1 at 14:00 hrs.
Spring is here and thus time for the 
Expat Group to move outside for ano-
ther walk through the neighbourhood.

This time we have asked Herbert 
Plokker to guide us through Oostduin- 
Arendsdorp park.  
Mr. Plokker, a real estate agent by pro-
fession, lived right after the war as a 
child on Jan van Nassaustraat 22, so 
this area of Benoordenhout was his 

companion who both lived with his fa-
mily taught him all the names of the 

he was 10 he joined the Boy Scouts and 
their meeting place was the small buil-
ding on Wassenaarseweg 44 – still 
there today.    

During this time he became acquainted 
with the two ladies who lived in 
Arendsdorp and they shared with him 
‘their endless knowledge of how it all 
looked in the times when the countess 
was still living there”. And, in return for 
some small chores and errands he did 
for them, they gave him a key to the 
park, which meant free entrance for a 
young boy – a wonderful privilege.

Do join us on Saturday, June 1 to learn 
about the history of Oostduin-
Arendsdorp and the nature surroun-
ding this estate.

Meeting Point Wijkcentrum het 
Benoordenhuis, Bisschopstraat 5
Date and Time Saturday, June 1, 
14:00 – 16:00 hrs
Reservations Marja van Loopik – 
vanloopik@casema.nl or 
tel: 070-324 21 31

Visit to the International Criminal Court

We were warmly welcomed by Ms. 
Jorien Witkam and after a short intro-
duction about the Court, while we all 
viewed a scale model of the new head-
quarters of ICC, she informed us about 
the three speakers, Ms. F. Eckelmans 
(German), Mr. H. Beever (Dutch) and Mr. 
N. Bradley (British), she had arranged. 

history, structure and work of the ICC 
and the third about the new headquar-
ters to be built at the Waalsdorperweg. 

Crimes of international concern
The International Criminal Court (ICC) 
is an independent, permanent court 
that prosecutes persons accused of the 
most serious crimes of international 
concern, namely genocide, crimes 
against humanity and war crimes. In 
1998 the Rome Statute, which formed 
the legal basis for establishing a per-
manent ICC, was adopted by 120 
States. It became a reality on July 1, 

present 121 member states have rati-

Until now 18 cases in 8 situations have 
been brought before the International 
Criminal Court. After learning all about 
the Court itself, we moved on to hear 
about the new Court being built in 
Benoordenhout.

Voluntary contributions
The ICC is an independent international 
organization, and is not part of the United 

 
expenses are funded primarily by the 
member states, it also receives voluntary 
contributions from governments, interna-
tional organizations, individuals, corpora-
tions and other entities.

Upcoming neighbour
It was truly a fascinating visit to our 
upcoming neighbour, which we hope 
we can repeat once they are in their 
new building. In May 2013 construc-
tion will start on this impressive buil-

grounds.  It is to be completed and 
ready for use by 2015. The scale model 
of the building is quite impressive. 
Very much attention has been given to 
make the building environmentally 
friendly and to appear very accessible 
and open. Mr. Bradley also assured us 
that they will take all kinds of precau-
tions to limit the nuisance and inconve-
nience to our neighbourhood. 

Anita Kuiken & Georgia Regnault

On Friday, January 25 a group of about thirty Benoordenhouters  
visited the International Criminal Court in their current building  
(the former KPN-building) in Voorburg. This building has served as 
the temporary premises of the Court since its beginning in The Hague 
10 years ago.
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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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April 30, 2013 – Investiture of  
Prince Willem-Alexander
Ever since the announcement was made 
on January 28 that Queen Beatrix was 
going to speak to the nation at 7:00 p.m. 
that evening, everyone speculated im-
mediately that after 33 years on the 
throne, Queen Beatrix was going to ab-
dicate. And with her words: ‘the fact that 

75th birthday on January 31 and the 
200th anniversary of the Foundation of 
the Kingdom of the Netherlands) coin-
cide led me to decide to relinquish the 
throne this year”, it became a reality. 
After 123 years, the Netherlands is 
going to have a King again.

The Dutch do not have a coronation 
with the passing of the crown from one 
royal to another, but it is called an in-
vestiture. The Queen chose Tuesday, 
April 30, 2013, which for those of you 
new to the Netherlands, is 

birthday of the mother of Queen 
Beatrix).  According to the website of 
the Royal family (www.koninklijkhuis.
nl – also in English and German), the 
following schedule will be adhered to 
on April 30th:

abdicate in a ceremony in the Royal 
Palace on Dam Square in Amsterdam.  
She will sign the instrument of abdica-
tion in the presence of the Presidents of 
the Senate and the House of 
Representatives (1st en 2nd Chamber), 

the Council of Ministers and members 
of the Royal Family. It will be read aloud 

10:30-10:50: His Majesty the King, Her 
Majesty the Queen Maxima and her 
Royal Highness Princess Beatrix of the 
Netherlands will appear on the balcony 
of the Palace.  Both Princess Beatrix 
and King Willem-Alexander will give a 
short address.   The oldest two daugh-
ters of the Willem-Alexander (1st and 
2nd in line to the throne) will join their 
parents on the balcony.
14:00 – 15:30:  The swearing in and in-

vestiture of the King will take place at a 
joint session of the two Houses of the 
States General in the Nieuwe Kerk (also 
on Dam Square).  The King will deliver 
an address and will be sworn in.  After 
that, the President of the Two 
Chambers will make an address and 
ask every member of the States General 
and the other countries of the Kingdom 

-
tion to the new King.

During this ceremony one will be able 
to see the various regalia of the 
Netherlands:

The crown, (de kroon), the scepter (de 
scepter), the sword (zwaard) of state 
and the gonfalon of State (Rijksvaandel) 
All of these objects, including the coro-
nation mantel are only used at the en-

thronement of a King or Queen. During 
the investiture in the Nieuwe Kerk, the 
crown, the scepter and orb will be dis-
played and the gonfalon and sword will 
be carried into the church and hung on 
each side of the royal podium.

All these events will be followed by a 
reception for the authorities, members 
of Parliament and invited guests. And 
after that the new King and Queen will 

River in Amsterdam. That will give the 
public the chance to wave and see the 
royal couple.

Since it is the express desire of the new 
King and Queen that ‘the whole Dutch 
population be able to take part in the 

was formed by the Dutch Cabinet. In 
late February they announced their 
plans: the theme for the investiture is 
“Mijn droom voor ons land” – My dream 
for our country. This will be shown by 
the production of a book for the King 
with contributions from all over the 

Netherlands. The purpose will be to 
serve as an inspiration for the new 
King. There is also a competition being 

-
body will sing on the day of the investi-
ture. A third activity is a sports day on 
Friday, April 26th in which all the ele-
mentary schools of the country will 
participate.

Furthermore all activities and festivi-
ties in connection with the usual 
“Koninginnedag” will take place as 
usual. Prince Willem-Alexander has 
chosen to make his birthday, April 27th, 

Georgia Regnault

Source  www.koninklijkhuis.nl  
www.wikipedia.org
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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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Interview
Count your blessings
Frank van der Schoot heeft na 36 jaar aan Schoolvereniging Wolters  
verbonden te zijn geweest op 15 november 2012 afscheid genomen.  
Een portret van de sympathieke man achter de directeur.

Op een prachtige dag in februari ont-
moeten wij elkaar voor een lunch bij 
een typisch Benoordenhouts restau-
rant, Lof der Zotheid. Frank staat mij 
met zijn mij bekende stralende glim-
lach op te wachten. Ik schrijf niet  
zomaar “mij bekende”. Frank was in 
1976 als leerkracht op Wolters komen 
werken en in zijn tweede jaar op 
Wolters was hij mijn leerkracht in klas 
4a. Later kwamen wij elkaar weer 
tegen toen mijn dochter, toen derde  
generatie Wolters, op school kwam. 
Frank was toen al 26 jaar directeur. 

Volgens Frank is dat een van de leukste 
dingen geweest in zijn carrière. Het 
weer op Wolters tegenkomen van oud-
leerlingen die met hun kinderen terug-
kwamen. En dat heeft hij in de loop der 
jaren vaak meegemaakt. Het liefst had 
hij nog een ”eigen” derde generatie op 
school kunnen verwelkomen.

Wat hem ook zichtbaar met trots ver-
vult, is het feit dat Wolters een groot 
aantal succesvolle leerlingen tot haar 
bestand mag rekenen, waaronder na-
tuurlijk onze premier Mark Rutte en de 
vicepremier, Lodewijk Asscher.  

Wie is Frank van der Schoot
Frank is geboren in Arnhem maar het 
gezin verhuisde toen hij vier jaar  

het Benoordenhout. Frank ging naar 
Wolters.

Na de lagere school ging Frank naar 
Rotterdam, naar de HBS. In die tijd ont-
popte Frank, zelf een fervent drummer, 
zich samen met een vriend tot mana-
ger van twee bands, met, zoals hij la-
chend zegt, de stille hoop daarmee een 
fortuin a la Brian Epstein te vergaren.

Na de HBS ging Frank in dienst, en  
studeerde daarna twee jaar Rechts-

geleerdheid in Rotterdam. Toen ging 
Frank zeilles geven op de Kaag. Op aan-
raden van een vriend die inzag dat 
Frank van lesgeven hield, schreef hij 
zich vervolgens in bij de Pedagogische 
Academie (PA) in Hilversum. 

Tijdens de PA drumde Frank in een 
band genaamd “Les Terroristes”. 
Gekscherend zegt Frank daarover: “We 
waren wereldberoemd in Hilversum” 

het liep anders. Frank kwam terug naar 
Den Haag en werd benoemd door de 
Gemeente Den Haag als leerkracht- 
invaller. 

Zo viel Frank in 1975 in voor de direc-
teur/leerkracht van klas 6 van de Van 
Nijenrodeschool, Peter le Noble, die 
halverwege het schooljaar had beslo-
ten naar Wolters over te stappen. En 
het was Peter die Frank vervolgens, 
weer die lach, heeft “weggekocht”. En 
aldus kwam Frank terug bij zijn oude 
school.

Wolters
Frank legt mij uit dat op drie belang-
rijke gebieden Wolters in de afgelopen 
36 jaar is veranderd. 

Op onderwijsgebied was er vroeger 

een puur klassikale benadering, terwijl 
tegenwoordig de benadering in prin-
cipe klassikaal is maar met veel aan-
dacht voor de individuele leerling.

De kinderen voelen zich vrijer zonder 
respectloos te zijn. Ze durven makkelij-
ker de leerkrachten aan te spreken 
maar zeggen nog steeds “U”. Ook gaan 
nu veel meer kinderen naar de na- 
schoolse opvang dan vroeger.
Nagenoeg alle kinderen blijven over. 

Als laatste noemt hij de verdeling 
man/vrouw in het leerkrachten be-
stand. Vroeger was die 1/3-2/3, nu 

 
3 mannen.

Op mijn vraag wat Frank het meeste 
mist zegt hij spontaan “de dagelijkse 
traktaties”, onmiddellijk gevolgd door 
“de reuring, het contact”. Het is een 
echt mensenvak en dat beviel Frank 
erg goed.

Wat doet Frank nu?

drie kinderen die hij en Jolly samen heb-
ben. Ook van de drie kleinkinderen. Veel 
van zijn tijd besteedt hij aan het gezin en 
aan reizen. Er is zoveel om dankbaar 
voor te zijn, zegt Frank. Het is toch bij-
zonder dat je opa mag zijn? Het leven is 
bijzonder. “Count your blessings”. 

Daarnaast is Frank aan het bezien op 
welke manier hij wellicht weer wat kan 
bijdragen aan de maatschappij. 36 jaar 
ervaring in het onderwijs is niet niks 
en hij zou graag iets nuttigs met die er-
varing willen doen.

We nemen afscheid en met het advies 
van Frank in gedachten, stap ik weer 
de volle zon in. 

Sophie Statema

foto Sophie Statema
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VREDE
As-Salaam, de Vrede. Eén 
van de 101 namen van God 
in de Koran.

U bent van harte welkom op

Nationaal gastprogramma Vrede

Zaterdag 4 mei | 14:45 uur

Locatie: Nationaal centrum Baitunnoer

Groenelaantje 20, Nunspeet

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap | Mobarak Moskee

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

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

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 Alkemadel-

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

Van harte welkom van Maandag tot zaterdag.
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Talent ontmoet talent
Hidde en Jeroen over cricket
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 
Hidde Overdijk en Jeroen Smits. Beiden startten met het spelen van  
cricket bij HCC. De 16-jarige Hidde speelt daarnaast inmiddels in het 
Nederlands jeugdteam. Jeroen speelde van 1988 tot 2009 in het  
Nederlands (cricket)elftal.

Carrière
Als 16-jarige jongen werd Jeroen in 
1986 bij HCC vanuit de jeugd in HCC3 
geplaatst, een volwassen vriendenteam 
dat helemaal niet zat te wachten op 

-
dat hij zo in het diepe werd gegooid, in 
dat team wel het meeste geleerd. Later 
volgde HCC2, met de vader van Hidde, 
en HCC1, waarin toen ook zijn eigen 
vader speelde. 
In 1988 werd hij ook geselecteerd voor 
het Nederlands elftal. Hij werd vooral 
geselecteerd op zijn kwaliteiten als 
wicketkeeper, wat hem goed afging 
dankzij zijn verleden als voetbalkeeper. 
Toch is Jeroen een laatbloeier. Want 
hoewel hij al vroeg werd geselecteerd, 
speelde hij zijn beste wedstrijden ei-
genlijk pas in 2003. Hij moest het, naar 
eigen zeggen, meer van zijn vechtlust 
dan van zijn talent hebben.

Mentaliteitsverandering
In de eerste jaren dat Jeroen met het 
Nederlands elftal meedeed aan toer-
nooien in het buitenland, vond hij het 
vooral bijzonder om onderdeel te kun-
nen zijn van het team en aanwezig te 
mogen zijn, al was het maar op de bank. 
Later toen hij zelf captain werd, heeft hij 
voor een mentaliteitsverandering ge-
zorgd binnen het team. Het ging niet lan-
ger alleen om aanwezig zijn op toer-
nooien en het ontmoeten en fotograferen 
van de grote sterren, ze gingen voortaan 
voor de winst. In 2009 lukte dit tijdens 
het WK in de legendarische openings-
wedstrijd tegen thuisland Engeland. 
Tegen alle verwachtingen in won het 
Nederlands elftal deze wedstrijd. 

Hoogtepunt
Hoewel dat zijn mooiste wedstrijd was, 

was Jeroens persoonlijke hoogtepunt al 
een paar jaar eerder. In 2003 tijdens het 
WK in Zuid-Afrika werd hij uitgeroepen 
tot beste wicketkeeper van het toer-
nooi. Hidde kreeg onlangs een soortge-

2011 in Schotland. Daar werd hij, dank-
zij zijn belangrijke aandeel als batsman 
in de winst tegen favoriet Schotland, 
uitgeroepen tot speler van het toernooi. 
Ondanks de hoge druk wist Hidde rustig 
te blijven en de nodige overs te maken 

toegaan. Dit heeft Jeroen, die graag zijn 
tegenstander uit zijn concentratie pro-
beerde te halen met enkele sarcasti-
sche opmerkingen, wel gemerkt. Maar 
gelukkig heeft dit nooit tot lichamelijk 
letsel geleid. Na de wedstrijd is dit alles 
weer vergeten. En zelfs nu heeft Jeroen 
nog geregeld met meerdere internatio-
nale sterren contact. Het meeste onder 
de indruk was hij destijds van de con-

Tendulkar en Adam Gilchrist uit 

wil meegeven is dat je vooral niet te-
veel bezig moet zijn met het spel van 
anderen, omdat dit je eigen spel niet 
ten goede komt. 

Gestopt
Toen Jeroen in het Nederlands elftal 
speelde, kregen de spelers nog nauwe-
lijks een vergoeding. Dit is tegenwoor-
dig gelukkig beter geregeld. Jeroen had 
er destijds een fulltime baan en later 
ook nog een gezin naast. Dit betekende 
dat hij veel van zichzelf, maar ook van 
de mensen om hem heen, verlangde. Zo 
trainde hij met alleen zijn coach vier 

half zeven tot half negen, voordat hij 
naar zijn werk ging. Dit was nog naast 
de avondtrainingen, wedstrijden en 
toernooien. Vooral de opofferingen die 
hij van de mensen om zich heen ver-
langde, vormden een belangrijke reden 
om in 2009 volledig te stoppen met 
cricket. 

Talenten spotten
Tegenwoordig zit Jeroen in het bonds-
bestuur van de KNCB waar hij zich 
onder andere bezig houdt met het  
selecteren van spelers voor het 
Nederlands elftal. Zo blijft hij betrok-
ken en ziet vele wedstrijden van di-
verse talenten. Om door te breken in 
het cricket is volgens hem talent alleen 
echter niet voldoende. Mentaliteit en 
karakter zijn nog veel belangrijker. En 
als Hidde zo doorgaat, zit dat bij hem 
wel goed. 

Inge Kneppelhout

tegen de kampioen van de vijf voor-
gaande jaren. Zowel in 2011 als 2012 
won Hidde met het Nederlands jeugd-

Tegenstanders
Meer dan bij andere sporten, kent cric-
ket een gezellige sfeer met tegenstan-
ders. Uiteraard niet tijdens de wed-
strijd, want dan kan het er hard aan 

foto Alwine Hafkemeijer
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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

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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Haar huis uitgezet
Het Benoordenhout, een mooie zomer-
dag in 1943. In haar huis, op de hoek  
van de Van Hogenhoucklaan en de 
Schoutenstraat, zet mevrouw Van 
Pernis rozen in een vaas. De bel gaat. 
Zij doet open. Er staat een hoge Duitse 

haar huis gevorderd is: de praktijk van 
de SS-tandarts komt erin. Zij moet er, 
met man, dochter en commensaal, 
 binnen drie dagen uit zijn en krijgt  
ver uit de buurt een andere woning 
toe ge wezen.
Een dag later gaat ze met haar mooiste 
hoed op naar de Ortskommandant. Ze 
weet de termijn van drie dagen met 
een paar weken te verlengen en een 
andere woning, veel dichter bij, toege-
wezen te krijgen. In die woning, op de 
Van Alkemadelaan, heeft zij met haar 
gezin gewoond tot 7 mei 1945 – die 

dag is zij haar eigen huis weer inge-
trokken, tandartsstoel of niet.
Zij vertelde mij dit verhaal toen wij dat 
huis in 1988 van haar kochten. In de 
parketvloer van onze huiskamer zitten 
nog steeds twee gaatjes – daar liepen 
de lucht- en waterleidingen van  
de tandartspraktijk doorheen. Seyss-
Inquart zal er wel eens pijn geleden 
hebben.

Maar zij niet alleen!
Maar mevrouw Van Pernis was zeker 
niet de enige die haar huis werd uit- 
gezet. Dat lot overkwam 135.000 
Hagenaars, toentertijd een kwart van 
de Haagse bevolking. Die werden tus-
sen november 1942 en februari 1944 
door de Duitsers zijn of haar woning 
uitgezet, met heel hun gezin. Waarom 
moesten zij, zoals dat heette, evacue-
ren – waarom was dat?

Waarom?
Die hele evacuatie-operatie kent een 
aantal redenen. De eerste daarvan is de 
bouw van de “Atlantikwall”, de verdedi-
gingslinie vanaf de Spaans/Franse 
grens tot hoog in Noorwegen tegen een 

Haag betekende het dat er vanaf 
Kijkduin tot voorbij Scheveningen een 
kuststrook van een paar kilometer 
breedte tot vesting werd ingericht: de 
vesting Scheveningen. Dat hele gebied 
werd tot Sperrgebiet verklaard. 
Verreweg het grootste deel van de be-

-
den hele blokken woningen afgebro-
ken. In het gebied kwam een tank- 
gracht, werden bunkers en enorme be-
tonnen muren geplaatst en werden de 
bestaande bossen omgekapt. De weini-
gen die er mochten blijven wonen 
moesten een Ausweis hebben om het 
gebied in en uit te kunnen komen. 

De tweede reden lag in een besluit van 
Seyss-Inquart, de Duitse Rijkscom-
missaris en als zodanig de hoogste 
Duitse civiele autoriteit in Nederland. 
Op advies van de hoogste Duitse mili-
tair, generaal Christiansen, besloot hij 
in oktober 1942 een aantal departe-
menten vanuit het kwetsbare Den Haag 
naar het oosten van het land te ver-
plaatsen. Zo gingen bijvoorbeeld de de-
partementen van Binnenlandse Zaken 
en Justitie naar Apeldoorn, andere 
werden verplaatst naar Amersfoort, 
Deventer, Zutphen, Utrecht en Amster-
dam. Voor veel Haagse rijksambtena-
ren betekende het dat zij, met hun  
gezinnen, hun over de hele stad ver-
spreide huizen moesten verlaten en 
maar moesten afwachten wanneer en 
hoe zij die ooit terug zouden vinden. 

Een derde reden voor de Haagse ge-
dwongen evacuaties is dat Seyss-

Verder in de wijk...
Zeventig jaar geleden:  
het Benoordenhout onbewoond 
In de zomer van 1943, nu zeventig jaar geleden, werd het Benoordenhout 
door de Duitsers grotendeels ontruimd – dat wil zeggen dat de bewoners 
hun huis uitgezet werden en naar elders moesten vertrekken. 
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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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Inquart besloten had zelf wèl in Den 
Haag te blijven. Hij resideerde op het 
Haagse landgoed Clingendael. Zijn be-
sluit leidde ertoe dat op en rond dat 
landgoed een vesting gebouwd werd, 
de vesting Clingendael. De bunkers die 
daar deel van uitmaakten, zijn nog 
steeds in het Benoordenhout te vinden, 
soms met hele woningen erop. Ook die 
vesting werd tot Sperrgebiet verklaard, 
wat betekende dat verreweg het groot-
ste deel van de toenmalige Benoorden-
houters hun huis moesten verlaten en 
anderen het gebied alleen met een 
Ausweis in en uit konden.  

Hoe kregen de Duitsers dat voor 
elkaar?
De eerste vraag is natuurlijk hoe de 
Duitsers dat voor elkaar kregen, en hoe 
de Hagenaars dat lieten gebeuren. Het 
is vandaag de dag toch niet voor te 
stellen dat iets of iemand er in zou sla-
gen één op elke vier Hagenaars binnen 
anderhalf jaar tegen zijn zin in uit zijn 
huis te zetten. 
In wezen was wat de Duitsers deden 
heel simpel. De Wehrmacht en de SS 
besloten wat militair gesproken nodig 
was. Dat lieten zij Seyss-Inquart weten. 
Die instrueerde het bestaande lande-
lijke Bureau Afvoer Bevolking, BAB, 
daarvoor zorg te dragen. De BAB had 
provinciale BAB-commissarissen, die 
weer werkten via Gewestelijke Evacua-
tiebureaus in plaatsen waar die nodig 
waren. Naast de BAB ontstond de 
BARA: het Bureau Afvoer Regeerings 
Apparaat, voor de evacuatie van de 
ambtenaren.
In Den Haag werd in october 1942 het 
gemeentelijke Evacuatiebureau opge-
richt. Dat begon  met 25 man, een aan-
tal dat al snel toenam tot 400. De taak 
van het Haagse Evacuatiebureau was 
het plannen en uitvoeren van de  
uithuisplaatsingen. De Gewestelijke 
Bureaus in vooral de Achterhoek had-
den tot taak het vinden van inkwartie-
ringsadressen, het opvangen van de 
evacués en het hun toewijzen van 
woonadressen.  

De NAP’ers 
Om dat alles te bereiken deelden de 
Duitsers de Haagse bevolking in in 

-

beidsproces opgenomen Hagenaars en 
hun eventuele gezinsleden. Onder de 

renteniers, de weduwen, de wezen in 
weeshuizen en de psychiatrische pati-

in de sperrgebieden of ergens anders 
in Den Haag woonden, moesten de stad 

uit de sperrgebieden. Als zijzelf een 
verhuisadres vonden, mochten zij 
daarheen, mits dat wel minstens ten 
oosten van de stad Utrecht was. Als zij-
zelf geen adres hadden. werden zij via 
de evacuatiebureaus ingekwartierd. Zij 
kregen dan te horen dat zij die en  
die dag zo en zo laat op het station 
Staatsspoor dienden te zijn. Daar ston-
den dan treinen klaar die hen vooral 
naar de Achterhoek brachten. In de 
trein kregen zij te horen wat hun plaats 
van bestemming was. Daar aangeko-
men werden zij opgevangen door de 
evacuatiebureaus en naar hun inkwar-
tieringsadressen gebracht.  
Voor weeskinderen en psychiatrische 

-
cués die door de autoriteiten als on-

aangepast en a-sociaal werden gezien, 
werden allerlei bijzondere maatrege-
len genomen. Van de 520.000 inwoners 
die Den Haag eind 1941 telde, zijn er 
uiteindelijk 45.000 vertrokken als 

De WAP’ers
-

ten onderdak vinden in de rest van Den 
Haag en later ook in Rijswijk, Voorburg 
en Wassenaar – in totaal zijn het er 
90.000 geweest. Voor zover zij er zelf 
niet in slaagden een woning te vinden 
of bij familie of vrienden onderdak te 
komen, kregen zij door de evacuatie-
dienst woonruimte toegewezen of wer-
den zij ingekwartierd. Er waren ver-
schillende soorten woningen beschik- 
baar. Aan het begin van de oorlog ston-

de woningen van weggevoerde Joodse 
families – veel evacués weigerden daar 
in te trekken - en er waren natuurlijk 

-
dwongen verlaten waren.
  
Hoe ging dat – zomaar je huis uit-
gezet worden?
Onzekerheid was er alom – daar begon 
het mee. Er waren natuurlijk in een 
vroeg stadium al allerlei geruchten 
over mogelijke evacuaties: alleen 
Scheveningen, nee, de hele kuststreek, 
ja, tot de Mient, Weimarstraat, Maurits-
kade. Gepensioneerden? – zeker wel, 
absoluut niet.

En toen kwamen in Scheveningen de 
eerste ontruimingsbevelen. Voor be-
woners van de sperrgebieden kwamen 
die bevelen met hele straten tegelijk, 

op individuele basis. Zo werden delen 
van de Van Hogenhoucklaan en de 
Schoutenstraat ontruimd op 25 augus-
tus 1943, straten in het Nassaukwartier 
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Thema dag: het Kalifaat

Zondag 2 juni | 14:00-16:00 uur

Iedereen is welkom, toegang gratis

Ahmadiyya Moslim Djamaat | Mobarak Moskee

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

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

Het begrip ‘kalifaat’, oftewel opvolging of vertegenwoordi-

ging, bestaat in de religie al sinds mensenheugenis. Mozes 

(vrede zij met hem) werd opgevolgd door Jozua, David, 

Salomo, etc. Zo werd ook Jezus (vrede zij met hem) in 

Jeruzalem opgevolgd door Jacobus. Ook in het Hindoeïsme 

en Boeddhisme bestaat het idee van vertegenwoordiging 

van de heilige door de zogenaamde Avatars en wederge-

komen Boeddha’s. Volgens een profetie van Mohammed 

(vrede zij met hem) zou het kalifaat van de Messias der late-

re dagen de toevlucht zijn van de beproevingen van die tijd. 

Het kalifaat van de Beloofde Messias bestaat sinds 1908.

“God heeft mij laten verschijnen als een ma-
nifestatie van Hem. Ik ben de macht van God 
verpersoonlijkt. En na mij zullen anderen 
komen, die een Tweede Manifestatie zullen 
zijn.” — Hazrat Mirza Ghulam Ahmada: al 

wassiyyat (1908) De vijfde en huidige kalief van de Beloofde 

Messias: Hazrat Mirza Masroor Ahmad 

(moge God hem bijstaan).

The Lions Club Den Haag Universal brings 
together men & women of different 
nationalities, cultural & intellectual 
backgrounds. They are professionals in their 
fi eld who celebrate diversity as a means to 
enrich their life and work.

Most of our members were born outside The Netherlands, 
although some have Dutch nationality. All are engaged in 
international and cultural matters.

We cherish diversity as a means for professional & personal 
growth, as a basis for understanding and as a chance for 
creating something new.

Our meeting place is at the Koninklijke Haagse Golf 
and Country Club where we get together twice a month. 

We would welcome new members. Persons who are 
interested in joining are kindly asked to contact: 
Johnny Butu e-mail: johnny.butu@esa.int

LIONSCLUB 
DEN HAAG UNIVERSAL

For more information visit www.lions.nl
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op 2 september. Meestal kreeg men 
een paar weken de tijd om het vertrek 
te regelen, maar soms ook niet meer 
dan een paar dagen. 
De eerste vraag was dan: waarheen? 
Soms was dat eenvoudig, naar een te 
huren leegstaande woning of gaan in-
wonen bij familie of vrienden. Soms 
was dat heel lastig en moest men naar 
een toegewezen woning of werd men, 
erger nog, ingekwartierd bij onbeken-
den. Het allerergste was natuurlijk het 
per trein moeten afreizen zonder dat 
men enig idee had van waar men te-
recht zou komen.

De volgende vraag was: en het huis-
raad, wat doen we daar mee? Daarmee 
gebeurde van alles. Het verhuisde mee, 
met paard-en-wagen of op de handkar. 
Het werd opgeslagen in verzegelde ka-
mers, bij familie, vrienden, op hooizol-
ders bij boeren die daar geld voor 
vroegen, in kelders of op zolders van 
werkgevers. Natuurlijk is er daarbij 
veel gestolen – er zijn evacués die alles 
kwijt zijn geraakt. Maar er was ook een 
gezin dat binnen een paar dagen moest 
vertrekken, toen alles maar heeft laten 
staan en twee jaar later alles terug-
vond zoals bij het verlaten – met een 
laagje stof..  

-
voerd, mochten per persoon 20 kg 
handbagage meenemen. Grotere ba-
gage, tot 200 kg per persoon, zou door 
de autoriteiten thuis afgehaald worden 
– dan ging het om zaken als matrassen, 

beddegoed, potten en pannen, een ka-

gebeuren, werd niet gezegd, laat staan 
gegarandeerd. 

Protesteerde er dan niemand?
Als er vandaag de dag een aantal men-
sen uit hun huis wordt gezet, zelfs als 
dat is onder dreiging van asbeststof, 
staan krant, radio en TV bol van allerlei 
protesten. Protesteerde er dan hele-
maal niemand toen dat lot bewoners 
van hele wijken trof?
Het antwoord is nee. Natuurlijk waren 
de mensen woedend, kwaad, ontroost-
baar, ongelukkig, verdrietig – maar er 
was geen sprake van openlijk of geor-
ganiseerd protest.
Waarom dat zo was is aangegeven door 
Bart van der Boom. Deze historicus 
schreef twee boeken over Den Haag in 
oorlogstijd. Hij concludeert dat het ge-
drag van de Nederlanders tijdens de 
bezetting een compromis was tussen 
ongelijksoortige elementen, tussen 
verontwaardiging over onrecht, hoop 
dat het snel voorbij zou zijn, en een 
verlammend gevoel van machteloos-
heid, aangewakkerd door een grote 
angst voor straf. Met elkaar waren dat 
voor de Hagenaars, na tweeeneenhalf 
jaar bezetting, de redenen om die huis-
uitzettingen gelaten te accepteren en 
er het beste van te maken.
Dat laatste komt in vele verhalen voor: 
buren, medestraatbewoners, buurtge-
noten hielpen elkaar zoveel men kon, 
stonden voor elkaar klaar waar nodig, 

vingen elkaar op in nood. Nood leerde 
niet alleen bidden – maar vooral ook 
doen.

Verblijf en terugkeer
Het laat zich raden dat er over het ge-
dwongen verblijf elders net zoveel ver-
halen zijn als er evacués waren. Die 

Het scheelt nogal of men een mooier 
huis kreeg toegewezen dan waarin 
men woonde, werd ingekwartierd op 
een etage bij twee oude dames, terecht 
kwam in een mooie Aaltense boerderij 
of met een stel kinderen in ‘n éénka-
mer woning in een werkkamp, waar 
het washok en de latrines aan de an-
dere kant van het kamp lagen.
En net zoveel verhalen zijn er over de 
terugkeer na de oorlog. Er waren eva-
cués die zonder enig probleem weer 
hun onbeschadigde huis in konden trek-
ken, er waren er die al wisten dat hun 
huis was afgebroken en anderen vonden 
hun woning grotendeels vernield door 
V-2 ‘s, door Duitsers die er varkens of 
paarden hielden, door medeburgers die 
er alles van hout hadden uitgesleept om 
op te stoken. Er waren ook evacués die 
helemaal niet terug wilden – renteniers 

of hun oorspronkelijke woning niet in 
konden omdat die was toegewezen  
aan terugkerende ambtenaren of al ver-
huurd waren aan anderen. 

Frans Nieuwenhuis

Gevonden voorwerpen voortaan via gemeente
Hagenaars kunnen verloren of gevonden voorwerpen 
vanaf 1 januari aanmelden op de website www.verlo-
renofgevonden.nl. Het inleveren van spullen bij de politie 
is vanaf die datum in verband met landelijke regelgeving 
niet meer mogelijk. 

De voorwerpen kunnen na aanmelding op de website het 
beste thuis worden bewaard. Vinder en verliezer vinden 
elkaar op de site. Mensen kunnen daar op zien of verloren 
spullen door vinders zijn gemeld. Als niemand contact 

opneemt, dan is het voorwerp na een jaar eigendom van 
de vinder. 

Wie een voorwerp toch liever afgeeft, kan dit inleveren 
bij de stadsdeelkantoren Centrum, Escamp, Leidschen-
veen-Ypenburg of Scheveningen.

Guus Nellen 
Gemeente Den Haag
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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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Hoe het was…
Aansluitend op het artikel van de heer Nieuwenhuis over de ontruiming 
van het Benoordenhout tijdens de oorlog plaatsen we ditmaal in deze 
rubriek enkele foto’s van onze wijk in de jaren ‘40-‘45.

1. Het gebied dat aangeduid was als 
sperrgebied werd omsloten door een 
tankgracht. Op de foto is deze gracht te 
zien, die dwars door het Haagse bos 
liep. Rechts op de foto zien we het 
Bezuidenhout, met daarnaast Huis ten 
Bosch. Linksonder op de foto ligt het 
Benoordenhout met daarboven land-
goed Clingendael, waar de Duitse 
Rijkscommissaris Seyss-Inquart tij-
dens de oorlog woonde. Tussen de Van 
Alkemadelaan en de Alexanderkazerne 
was destijds, afgezien van de woningen 
aan de Hart Nibbrigkade, nog niets ge-
bouwd. Naast de Alexanderkazerne 
werd tijdens de oorlog voor Seyss-
Inquart een grote bunker gebouwd. 
Deze bunker, die vermomd werd als 
boerenschuur, staat er nog altijd.

2. Hier zien we, gekeken vanaf de 
Benoordenhoutseweg, de aanleg van 
een tankgracht. Dit is ter plaatse van 
de Utrechtsebaan. Op de achtergrond is 
de bebouwing aan de Bezuidenhout-
seweg te zien.

3. Alles moest wijken voor de tank-
gracht, zelfs als een gebouw in de weg 
stond. Het gebouw van architect H.P. 
Berlage van de verzekeringsmaat-
schappij van ‘de Nederlanden van 

de Groenhovenstraat, werd bruut afge-
sneden om plaats te maken voor de 
gracht. Dat er naast de negen aanwe-
zige ramen nóg vijf zouden moeten zit-
ten, is goed te zien aan de tekst op de 
gevel. Hier is slechts ‘derlanden van 

het gebouw naar de tekeningen van 
Berlage, door de architect Willem 
Dudok in ere hersteld en verhoogd.

4. In maart 1943 werden ook de wonin-
gen aan de Jan van Nassaustraat num-
mers 2-8, op de hoek met de Wasse-
naarseweg, afgebroken om ruimte te 
maken voor een bunker. Ook aan de an-

dere zijde van de straat, op de hoek met 
de Benoordenhoutseweg, werden wo-
ningen vervangen door een bunker. 
Deze bunker zag eruit als een gewoon 
woonhuis met een plat dak. Het had 
een gemetselde gevel en ramen. Van 
dichtbij kon men echter zien dat de 
ramen en deuren niet echt waren maar 
geschilderd. 

5. Wanneer een gezin gedwongen 
werd hun woning te verlaten moest 
ook het huisraad weg. Het verhuisde 
soms mee, op de geleende paard-en-
wagen of handkar. Of het werd opge-
slagen bij familie, vrienden of werkge-
ver. Op de foto zien we de verhuizing 
van het huisraad van een gezin op de 
hoek Mauvestraat-Benoordenhoutse- 
weg.

Inge Kneppelhout

1

2

3 4

5
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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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Boeken – Boeken – Boeken – Boeken - Boeken
In deze rubriek komen boeken van de hand van buurtgenoten voor het 
voetlicht. Deze keer is er aandacht voor Saramacca Road van dr. Alexander 

Alexander, van prins tot koning, van Jan Hoedeman en Remco Meijer.

Saramacca Road, P. Rodeo jr.
De oplettende lezers onder ons zul- 
len zich nog het interview met dr. 
Alexander Heldring kunnen herinne-
ren dat in februari 2011 in het Wijkblad 
verscheen. Pita Bovée-Meijn sprak met 
dr. Heldring naar aanleiding van zijn 
proefschrift Het Saramacca Project, een 
plan van joodse kolonisatie in Suriname 
1946-1956. Dr. Heldring promoveerde 
op 25 november 2010.

Aan dit proefschrift lag echter een 
thriller ten grondslag die dr. Heldring 
in 2003 heeft geschreven. Negen jaar 
lang heeft het manuscript Saramacca 
Road in zijn bureaula gelegen maar nu 
is het uitgegeven en te koop bij boek-
handel Couvée. Dr. Heldring heeft het 
boek geschreven onder het pseudo-
niem P. Rodeo jr.

Het pseudoniem P. Rodeo jr. dat dr. 
Heldring gebruikt is een eerbetoon aan 
zijn vader, mr E. Heldring, die in 1950 
onder het pseudoniem mr P. Rodeo een 
verhalenbundel “Rustig en Onrustig 
Bridge” uitbracht. Deze bundel werd in 
2009 door de Nederlandse Bridge 
Bond opnieuw uitgebracht

Saramacca Road is een zeer spannend 
verhaal dat de lezer de hele wereld 
overvoert, tegen de achtergrond van 
enkele historische situaties en met een 
clou die pas aan het einde van het ver-
haal prijsgegeven wordt. Een absolute 
aanrader!

Uitgeverij Boekscout.nl, ISBN 978-94-
6206-479-9. Couvée. Prijs 19,95.

Noorderlicht, dr. M.B. Blom
Noorderlicht is een dichtbundel van de 
hand van dr. Maarten Blom. 

Dr. Blom heeft theologie gestudeerd 
aan de universiteiten van Amsterdam 
en Leiden, en was gedurende 37 jaar 
predikant, de laatste tien jaren waar-
van Hoofdpredikant bij de Dienst 

Dr. Blom is in staat om op beeldende 
wijze vanuit de verschillende invals-
hoeken van zijn bestaan, namelijk als 
zoon, broer, echtgenoot, vader, groot-
vader en pastor, de wereld treffend 
neer te zetten:

“Onveilig
Ik werd verwezen,
kwam bij de receptie
overal tropisch hout,
witmarmeren vloer.

Hij kwam in schone jas,
liet te witte tanden zien
en vreemde oorkonden.
Een onveilig gevoel
bekroop mij;
ik stond op,
knikte en
verdween.”

Copyright Dr. M. B. Blom, Uitgeverij 
Relibris, ISBN 978-90-5302-027-2. 
Prijs 7,50

Willem-Alexander, Van prins tot 
koning, Jan Hoedeman en Remco 
Meijer
Willem-Alexander is de enige serieuze 

Willem-Alexander en brengt tal van 
nieuwe feiten aan het licht. Over zijn 
opvoeding, schooltijd, studentenleven, 
vriendinnen, prinses Máxima, het IOC, 
de mediacode, het water, de villa in 
Mozambique, de fatale Koninginnedag 
in 2009, en nog veel meer.

Op basis van honderd, vaak exclusieve 
interviews beschrijven Jan Hoedeman 
en Remco Meijer hoe de prins zich met 
vallen en opstaan heeft ontwikkeld tot 
onze aanstaande koning Willem- 
Alexander.
Met veel niet eerder gepubliceerde  

 
Volkskrant-fotograaf Raymond 

Rutting.
Jan Hoedeman (1960) en Remco Meijer 
(1962) schrijven over het Koninklijk 
Huis voor de Volkskrant. In 2004 ver-
scheen van hun hand Vrouwen van 
Oranje. De nieuwe prinsessen en de 
monarchie. 

Willem-Alexander verscheen oorspron-
kelijk in februari 2010 en verschijnt nu 
opnieuw, in vierde geheel herziene 
druk, op 6 april 2013. Remco Meijer 
woont in het Benoordenhout, en ook 
Jan Hoedeman woont in Den Haag.

Uitgeverij Atlas Contact, ISBN 978-90-
450-2454-7. Prijs 19,95

Sophie Statema
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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? 

16 april
Rollatorcheck

Harting Bank 10.30 -13.00 uur

Maison Gaspard de Coligny

www.saffierderesidentie.nl
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Sportief Benoordenhout
JUBILEUMCOMMISSIE KON. H.C. & V.V. 2013 
‘365 (in een) JAAR’

De Koninklijke Haagsche Cricket en 
Voetbal Vereeniging viert in 2013 drie 
jubilea: de cricketafdeling HCC bestaat 
135 jaar, de voetbalafdeling HVV 130 
jaar en 100 jaar geleden verscheen het 
eerste clubblad. Bij elkaar 365 jaar,  
een viering waard en dat doet de 
Koninklijke in het jubileumprogramma 
“365 (in een) JAAR”.

Gekozen is voor een compact pro-
gramma van enkele weken tijdens de 
overgangsweken van het voetbal- en 
cricketseizoen; van 24 maart tot 8 juni. 
En alle (15) activiteiten worden, op één 
uitzondering na, op de Diepput (Van 
Hogenhoucklaan 37) gehouden. Naast 
de algemene festiviteiten, zorgen de 
drie jubilarissen voor een spetterende 
invulling van het programma. 

Als het wijkblad half april verschijnt, 
heeft er al een aantal festiviteiten plaats 
gevonden: een “sterrentoernooi” voor 

de jongste jeugd met sterke internatio-
nale tegenstanders en de jubileumwed-
strijd Lucky Ajax met de wat oudere 
godenzonen van Sjaak Swart tot en met 
Dennis Bergkamp, de professionele 
scheidsrechter, Mario van der Ende, en 
de stadionspeaker van ADO Den Haag. 

Een weekend voor nostalgie is 19-21 
april met het heerendiner, reünisten, 
presentatie jubileumboek en gezamen-
lijk naar de competitiewedstrijd VUC-
HVV. De zaterdagmiddag opent met  
een ontvangst en sixes voor actieve  
(voetbal)reünisten. Bij de borrel  
sluiten alle oud-clubbladredacteuren 
aan, die door de nieuwe 100-jarige 
(Clubblad/Diepput Echo) zijn uitgeno-
digd. Het Jubileumboek zal worden ge-
presenteerd, dat dit keer de vorm heeft 
van een speciale jubileumeditie van het 
Clubblad / de Diepput Echo, waarin in 

vereniging thematisch wordt behan-

deld. Met opgehaalde herinneringen en 
het boek zal iedereen huiswaarts gaan. 
Voor niet-leden is het boek voor  
10 euro te bestellen via jubileum@
konhcvv.nl.

Aan het einde van het programma zorgt 
HCC voor een topweekend met een 
Allstar-wedstrijd en de dag erna de kof-

Haags elftal zal het op 1 juni in een 
Twenty20 wedstrijd – een korte, specta-
culaire cricketvorm – opnemen tegen 
een All Star team. In de ochtend van 2 
juni zal vanaf 10:30 uur het fantasti-
sche Amstel Quartet een wijkconcert 
verzorgen. Om 12:00 uur zal vervol-
gens de cricketwedstrijd tussen HCC en 
Quick aanvangen. Uiteraard zijn alle be-
woners van het Benoordenhout voor 
deze dag van harte uitgenodigd!

Voor meer informatie zie de website 
www.konhcvv.nl.

Verscholen achter het tennispark van 
HLTC De Aeronauten en hockeyclub 
HDM en praktisch tegen landgoed 
Clingendael aan, ligt de 9-holes baan 
van Stichting Golf Duinzicht. Golf 
Duinzicht is in 1984 opgericht door een 
aantal HDM-ers. Aanvankelijk werd er 
gespeeld op de hockeyvelden van HDM 
en een oefenveld van de Haagse Rugby 
Club. De serre van het clubhuis van HDM 
diende als clubhuis. Later, in 1991 kwa-
men daar de hockeyvelden van HLC bij 
en kon ook het daarbij behorende club-
huis worden gehuurd. Met enig kunst- 
en vliegwerk lag er een 9-holes baan, 
bespeeld door 457 leden.

Een groep zeer enthousiaste en volhar-
dende vrijwilligers, bijgestaan door 
golfarchitect Gerard Jol, zorgde ervoor 
dat in 2001 op de twee voetbalvelden 
van Postalia twee holes konden worden 
geopend en in 2010 op de Amonsvlakte 

nog eens twee mooie holes, waaronder 
een par-4. Na een reorganisatie van de 
bestaande holes had Golf Duinzicht een 
echte 9-holes baan en werd de EGA-
status verkregen. 

Voor de leden worden door het jaar 
heen ongeveer 100 wedstrijden georga-
niseerd. Sinds 17 jaar vormt de organi-
satie van de Duinzicht Invitational een 
jaarlijks hoogtepunt. 54 “ playing en tea-
ching” professionals spelen dan om 
mooie geldprijzen. De dag voor de 
Invitational wordt al enige jaren een 

van 1 professional met 5 amateurs strij-
den dan in een strokeplaywedstrijd 
tegen elkaar. De organisatie van dit 

jeugdlid Floris Hensbroek. Begonnen als 
een stageproject van zijn school het ROC 

dit jaar met zijn evenementenbureau 

“Floris Hensbroek Productions”.

Golf Duinzicht wil zich ook maatschap-
pelijk inzetten. Daardoor stelt zij sinds 
2009 haar baan beschikbaar voor dit 

ging de opbrengst naar de Dito 
Foundation, een school in India die door 
het Mondriaan werd gesponsord. 
Afgelopen jaar en dit jaar gaat de op-

een organisatie in Kenia waar HansJan 
Adriaens nauw bij betrokken is als se-
cretaris/penningmeester.

Wij hopen u enthousiast te hebben ge-

als deelnemer of toeschouwer tijdens 

18.00 uur bij de Roofvogelshow te 
mogen begroeten.

Elsbeth Vermeulen
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Tennisclub Wassenaarse Weg 
Soms gaat het in de sport net als bij grote bedrijven. De leden van de  
organisatie gaan zich richten op de “core-business”. Tennis had te  
weinig banden met de andere activiteiten van de KHCVV. Daardoor 

van de Cricket en Voetbalvereniging aan de Van Hogenhoucklaan.

Er moest iets gebeuren om het georga-
niseerde tennis voor Benoordenhout 
te redden. En dat gebeurde dan ook. 
Haast was geboden, het tennisseizoen 
begint op 1 april. 
Een gedreven groep begon razendsnel 
van de grond af aan een nieuwe ver-
eniging op te bouwen. Niets sprak van 
zelf. Er moest een splinternieuw le-
denbestand worden opgebouwd. Half 
februari zijn 6000 brievenbussen ge-

Er is een website met een schat aan in-
formatie. Er moesten nieuwe contrac-

ten met de beheerder van de banen 
gesloten worden.
Er moest een sponsor worden gevon-
den maar bovenal moest de competi-
tie weer gestart kunnen worden. 
Daarvoor moet de nieuwe club dan 
wel aan de Tennisbond laten zien dat 
aan alle eisen wordt voldaan. En door 
niets te stuiten vestigden de initiatief-
nemers op 3 oktober 2012 de 
Tennisclub Wassenaarse Weg met 
ruim 200 leden, een aantal dat snel is 
gegroeid.
Veel mensen zijn blij dat er op de 

prachtige banen aan de Van Hogen-
houcklaan weer kan worden gespeeld. 

Met trots
Er zijn ook verschillende soorten lid-
maatschappen voor diverse groepen 
spelers. Daarbij wordt gemikt op groe-
pen overdag, voor- of na schooltijd of 
alleen in de weekeinden.
Verschillende leeftijden competitiespe-
lers kunnen zich van hun beste kanten 
laten zien.
De vereniging heeft een ruim aanbod aan 
evenementen op poten gezet. Daarbij is 
vooral gedacht aan de bevolking van 
Benoordenhout. Open dagen, school-
jeugd, ouderen, wie wil kan gezond aan 
de slag op het steenrode gravel.

Met grote trots vervult Tennisclub 
Wassenaarse Weg het gastheerschap 
voor de districtjeugdkampioenschap-
pen. Daar had de club zelf nog niet echt 
op durven hopen.
Het laat wel zien dat er in heel korte 
tijd heel veel is bereikt.
Is er toch nog iets te wensen? Jawel, 
baanverlichting zodat er ook ‘s avonds 
kan worden gespeeld.

Bernard de Haas

Paschalisschool zwemkampioen
De Paschalisschool is een jaar lang zwemkampioen van Den Haag.

Trots en moe namen de zes deelnemers 
van de Paschalisschool hun prachtige 
wisseltrofee in ontvangst. Het uitste-

intensief zwemmen. De bokaal blijft het 
hele jaar in het Benoordenhout.
Zij kregen ook een beker voor de eerste 
prijs en een uitnodiging om deel te 
nemen aan de Provinciale kampioen- 
schappen.

Twintig teams met elk zes zwemmers 
van tien verschillende scholen deden 
hun uiterste best in zwembad De 
Watertor. Elke deelnemer moest vier 
verschillende nummers zwemmen. De 
Paschalisschool bleek de beste zwem-
mers te hebben. Om in het bezit van de 
bokaal te blijven, zullen nog heel wat 
uurtjes training moeten volgen. Alex Burghouwt, Tibor en Livia Poharnok,  

Stijn IJzelenberg en Isabelle Menken
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Lezers aan het woord
Het Berlage-Huis een nieuw Cultureel Warenhuis
In het Benoordenhout, op de hoek van 
de Raamweg en de Groenhovenstraat 
staat het oude hoofdkantoor van de 
Nationale Nederlanden, voorheen De 
Nederlanden van 1845. Dit gebouw is 
ontworpen door de beroemde archi-
tect H. P. Berlage (1856 - 1934) en staat 
sinds 2008 leeg. Een leeg kantoorge-
bouw, op zich geen unieke situatie in 
onze wijk. Wel uniek is de monumenta-
liteit en geschiedenis van dit rijksmo-
nument, en de potentie die het heeft 
om een bijzondere nieuwe bestemming 
te krijgen. Gegrepen door de schoon-
heid van het pand en de mogelijkheden 
die het biedt, hebben wij – bewoners 
uit de buurt – een idee ontwikkeld om 
van het gebouw een ‘Cultureel 

In dit Cultureel Warenhuis zijn verschil-
lende functies ondergebracht die van 
nationaal tot op wijkniveau versterkend 
kunnen zijn. Daarbij zijn cultuur, educa-
tie en het samenbrengen van mensen de 
belangrijkste pijlers. Dus naast een  
expositieruimte voor tentoonstellingen 
uit binnen- en buitenland ook ruimte 
voor culturele workshops voor jong en 
oud. Naast verschillende ateliers ook 
een goed restaurant. In het warenhuis is 
het mogelijk een lezing bij te wonen 

maar ook te genieten van live muziek, 

een boek te kopen in één van de winkel-
tjes. Het biedt de mogelijkheid om kan-

-
avond bij te wonen. Kortom, een plek 
van kennisoverdracht, inspiratie en sa-
menkomst voor jong en oud.

Onlangs werd op initiatief van de ge-
meente met verschillende partijen een 
brainstormsessie over een geschikte 
bestemming voor het gebouw gehou-
den. Naar aanleiding van ons plan en 

-
kenden velen de problemen van de 
leegstand van dit prachtige monumen-
tale pand. Volgens de aanwezigen biedt 
het gebouw zoveel mogelijkheden om 
meer onderdeel te worden van de wijk. 
Niet door een kantoor te blijven, maar 
door zich te richten op de omgeving. 
Juist in het Benoordenhout waar scho-

naast elkaar liggen en waar nu geen 
enkele culturele voorziening is, zou 
een multifunctioneel verzamelgebouw 
waarin goed eten, winkels, tentoonstel-
lingen, atelierruimtes en workshops 
samen komen, zeer welkom zijn. 
Over de concrete invulling kan nog lan-
ger worden gedacht, maar zoals altijd 

-

elkaar bedacht. Natuurlijk, een uitbrei-
ding van expositieruimte opperen in 
een tijd dat alle musea moeten krim-
pen is een gewaagd voorstel. Maar wij 
stellen ons voor dat cultuur en educa-
tie voor jong en oud in dit Cultureel 
Warenhuis vooral in het dagelijks leven 
geïntegreerd moeten zijn. 

We willen ons enthousiasme overdra-
gen in de verwachting gehoor te vin-
den bij mensen die hiermee een zelfde 
soort toekomst voor het Berlage-Huis 
voor ogen gaan zien. Overheden, on-
dernemers, consumenten en andere 
belanghebbenden nodigen wij hierbij 
uit om met ons verder te denken en de 
eerste stappen te zetten waarmee deze 
toekomstvisie daadwerkelijk tot reali-
teit zal worden gemaakt. 

Reacties graag naar 
toekomstberlagehuis@hotmail.nl

Initiatiefnemers 
Renate van Lamsweerde 
Tonko Leemhuis
Karen Rethmeier
Elien Voerman
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Wijk & Winkel
Bitterkoud, een warm plekje in de wijk
Na jarenlang in een directiefunctie 
door Europa reizen, de ene week in 
Londen vergaderen en de andere in 
Parijs, vond Rene Smits het de hoogste 
tijd dichter bij huis te blijven en een ac-
tieve rol in zijn nog jonge gezin te 
spelen. 

Samen met zakenpartner Nicolette 
Evers, werd een horecaconcept ont-
wikkeld, speciaal gericht op onze wijk. 
Daarin is het gezin één van de doel- 
groepen.
Beiden geboren Benoordenhouters 
openen zij half februari aan de 

-
shop. Het personeel wordt speciaal ge-
zocht onder jonge mensen, die dan wel 
in Benoordenhout moeten wonen.

te mager voor het aanbod. 
24 soorten ijs en daarbij ook de ijstaar-
ten komen van de hoogst bekroonde 

uit het grote aanbod gekozen voor een 

Deze speciale selectie geeft het aanbod 
iets persoonlijks. Hier staat Bitterkoud 

achter. Ontbijten met croissants, choco 

voor acht. Er is rekening gehouden met 
de bedrijven in de omgeving en met de 
scholen vlak bij. Gezinnen met kinde-
ren, grootouders en winkelend publiek 
vindena er een gezellig plekje. Omdat 
steeds meer bedrijven hun medewer-
kers stimuleren ter ontspanning buiten 
het bedrijf te lunchen, houdt Bitterkoud 
ook met die wensen rekening. 

Rene Smit en Nicolette Evers zien als 
-

ger te maken. Het uitgelezen assorti-
ment wordt aangeboden tegen  
normale, gangbare prijzen. Voor wie 

Amerikaans voorbeeld in een mooie 
isolerende beker. Bitterkoud wordt een 
warm plekje in de wijk.

Homely Rentals brengt verhuurder en huurder bij elkaar

vormt de enthousiaste kern van 
Homely Rentals. Met vakkennis en 
inzet zien zij, ook nu in minder gun-
stige tijden, kans om woningen voor ei-
genaars te verhuren aan goede en be-
trouwbare huurders, ook als de woning 
al leeg staat. Maar eigenaars doen er 
verstandig aan voor dat het zo ver is, 
contact op te nemen met Homely 
Rentals aan de Weissenbruchstraat 
115 A. Aan de andere kant gaan zij voor 
huurders ook actief op zoek naar ge-
schikte woonruimte, ook buiten hun 
eigen netwerk. “Het matchen van huur-
ders en verhuurders is onze passie. We 
zetten ons voor meer dan 100 procent 
in. Dat kan zijn voor eigenaren en ge-
zinnen uit de regio zijn, maar ook voor 
expats”, zegt Karim Homam, directeur 
van het bedrijf. 
Den Haag is een echte expat-stad en 
ook voor die mensen en hun families is 
geschikte woonruimte nodig. Homely 
Rentals beschikt voor deze groep over 
een geselecteerd aanbod van fraaie 
woningen. En ook voor de startende 

huurder die op de kosten moet letten, 
zijn er betaalbare woningen. Veel van 
de woningen die Homely Rentals in zijn 
aanbod heeft, zijn gemeubileerd en ook 
voor kortere tijd beschikbaar. Een 
breed publiek vindt hier mogelijkhe-
den om voor korte of lange tijd een 
thuis in te richten.

Voorop lopen
“We waren eerst gevestigd aan de 
Javastraat in het Centrum, maar nu 
hebben we de overstap gemaakt naar 

de chique Weissenbruchstraat. Juist in 
tijden van onzekerheid, de vastgoed-
sector heeft het zeker niet makkelijk, 
moet je tegen de stroom in durven 
zwemmen” aldus Karim. “Door de lig-
ging op de hoek van de Neuhuyskade 
hebben we een geweldige locatie. Onze 
kracht zit in: Goed luisteren naar huur-
der en verhuurder en dan servicege-
richt aan het werk gaan. Daarbij is het 
absoluut nodig om voorop te lopen in 
de digitale revolutie. Klanten moet je 
achter hun laptop en I-phone weten te 
bereiken,” is de overtuiging van Karim 
Homam. Vandaar dat Homely Rentals 
gelooft in een jong en innoverend team 
op het kantoor. Karim zegt er trots op 
te zijn veel huurders na verloop van 
tijd weer terug te zien, wanneer ze een 
nieuwe stap willen zetten op woning- 
gebied.

“Wilt u verhuren, of bent u op zoek, 
kom dan gerust aan bij ons kantoor aan 
de Weissenbruchstraat 115-A en be-
zoek de website www. Homely Rentals.
nl”, nodigt Karim Homam u uit.
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Activiteiten in de wijk
ContactClub Benoordenhout 55+
De CCB is een subcommissie van de wijkvereniging Benoordenhout.  
Zij heeft tot doel het stimuleren van sociale-, sociaal-culturele, recrea-
tieve en voorlichtende activiteiten voor ouderen. Wij organiseren 
diverse onder-houdende evenementen waarbij u nieuwe kennissen 
ontmoet.

Om lid te worden van de CCB moet u 
ook lid zijn van de wijkvereniging en 
dus woonachtig in het Benoordenhout.
De lezingen en cursussen zijn toegan-
kelijk voor niet-CCB leden. 
Om de twee maanden worden de CCB-
leden per post, e-mail of via de website 
op de hoogte gehouden van het nieuwe 
programma.

LEZINGEN
Kosten: gratis voor CCB-leden, niet-le-
den € 3,00 in het Benoordenhuis, 
Bisschopstraat 5.

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 wan-
deling langs talrijke ooievaars die op 
veel gevels, op heel veel gebouwen, op 
gebrandschilderde ramen en zelfs als 

Kom langs om al die verschillende ooi-
evaars te zien.

Donderdag 16 mei om 14.30 uur 
houdt de heer Gerretsen een lezing 
over ‘De bizarre speurtocht naar een 

CURSUSSEN
Tijdens de laatste cursus van het voor-
jaar 2013 zal Marjolijn van Delft over 
een appetijtelijk onderwerp vertellen.

Donderdag 11 april van 10.00 tot 
12.00 uur: 
BON APPETIT Eten en drinken in de 
beeldende kunst.
Kosten: € 10,00 per ochtend
U kunt zich opgeven bij mevrouw Anna 
de Jonge 3 28 01 10.

LUNCHCONCERTEN
Een keer per maand wordt op zondag 
om 11.00 uur in Hotel Bel Air een 
lunchconcert gehouden. 

een brunch.

CONTACTCLUB

C
BENOORDENHOUT

Nadere gegevens www.belairhotel.nl / 
www.kamermuziekdenhaag.nl of
via de receptie van het hotel 
070-3 52 53 41.
 
SPORTIEVE ACTIVITEITEN
Wekelijks worden op maandag van 
10.00 -12.00 uur op hockey club HDM 
diverse sportieve activiteiten aangebo-
den. 
De prijs per ochtend bedraagt € 5,00 
per persoon, te voldoen aan de bar bij 
binnenkomst.

LIDMAATSCHAP
Heef u belangstelling om ook lid te 
worden van de CCB?
Dan kunt u contact opnemen met Rinia 
de Bruin, tel. 3 28 24 77 of 
rinia.db@zonnet.nl

Rinia de Bruin

Zwaar werk na brand
“Af en toe schrik ik nog wel eens wakker”, zegt Jeroen van der Zalm als 
hij vertelt over de brand in zijn bedrijf aan de Van Hoytemastraat. Hij is 
vol lof over zijn buren, die op het eerste alarm kwamen toesnellen met 
hun brandblussers.

“Binnen een paar minuten waren we 
met vier mensen aan het blussen. 
Binnen elf minuten was de brandweer 
ter plaatse. De voorraad ging verloren 
en de schade was aanzienlijk. “Veel 
vaste klanten hebben hun dagelijkse 
boodschappenronde en die wisten 
geen raad met de tijdelijke sluiting”. 
Het personeel en een gespecialiseerd 
bedrijf werkten bijna dag en nacht. 

Binnen korte tijd was het bedrijf weer 
volop in de running.

Ook Spar moest het ontgelden
Pieter Mekkes van De Spar Clingendael 
aan de Breitnerlaan moest zijn bedrijf 
begin maart sluiten door brand. 
Achter de gesloten deur wordt hard 
aan het herstel gewerkt. De bood-
schappendienst is verzorgd door een 

collega Spar. De buren stelden kan-
toorruimte beschikbaar. De derde 
week van maart is de Spar weer in 
bedrijf.

Bernard de Haas
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Het Aloysius College speelt Little Shop of Horrors
Woensdag 17 en donderdag 18 april 
aanstaande speelt toneelgroep AC, be-
staande uit leerlingen, personeelsle-
den, ouders en oud-leerlingen twee 
voorstellingen van de bekende musical 
Little Shop of Horrors, in een nieuwe 
vertaling van oud-leerling en theater-
maker Marcel Jonker. (VWO 1992)

“Romans van Couperus en Vestdijk als 
toneelstuk en de musicals Grease en 
Fame. Het Aloysius College heeft een 
stevige theaterreputatie opgebouwd.” 
Dat schreef Herman Rosenberg op 
enige tijd terug in AD/Haagsche 
Courant, bij de bespreking van onze 
vorige productie, De Zwarte Tulp. Die 
traditie wordt gedragen door docent 
Nederlands Ton van Rijn die sinds 
1977 op het AC werkzaam is.

Deze keer werd hij “uitgedaagd” door 
oud-leerling Marcel Jonker, die al thea-
ter maakte als leerling. Little Shop is 
een goede keuze voor een middelbare 
school: veel muziek, zang, dans en een 

lekker gek verhaal: Er was eens een 
kleine bloemenwinkel in Skid Row, een 
van de achterbuurten van New York. In 
deze door Mr. Mushnik gerunde winkel 
werken Audrey, die in een stormachtige 

relatie verwikkeld is met een sadisti-
sche tandarts en Seymour, een sullige 
eenling die stiekem een oogje heeft op 
Audrey. Vanwege tegenvallende klandi-
zie ziet het er echter somber uit voor de 
toekomst van de bloemenwinkel. Totdat 

Seymour met een vreemde plant op de 
proppen komt. Door dit mysterieuze 
plantje, dat van Seymour de naam 
Audrey II gekregen heeft, bloeit de be-
langstelling voor de winkel weer op, en 
wordt Seymour een beroemdheid. Maar 
tegen welke prijs? Want het dieet van 
de snel groeiende plant blijkt niet te be-
staan uit water en zon...

Howard Ashman schreef het scenario 
en Alan Menken (ook de componist van 
“Sisteract” bv.) de muziek. De fenome-
nale inzet van muziekdocent Huub 
Walter brengt de zang en de live bege-
leiding door leerlingen tot leven. 
Dorinda Dijs uit Rotterdam is verant-

Robert Lammerding ontwierp het 

Kaarten kunt u reserveren van  
www.aloysius.nl de voorstelling begint 
om 20.15 uur in het college aan de 
Oostduinlaan 50. U bent van harte wel-
kom in de aula.

 

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

advertentie
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De redactie van het wijkblad verzorgt alleen de 
publikatie van deze rubriek en is derhalve niet aan-
sprakelijk. Afspraken over de tarieven dienen onder-
ling 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 ieder-
een prettiger als dit van tevoren goed geregeld is.

Naam Telefoonnummer Geb. Bijz. 

Noa ter Avest 06 - 246 344 64 ‘99 

Sascha Berkelaar 06 - 188 638 06 ‘93 X

Suzanne Bours 06 - 163 672 72 ‘96 X
Isabella Busser 06 - 394 862 06 ‘94 E

Lisanne Cohen 070 - 328 23 88 ‘96 E X
Max Croese 070 - 385 98 80 ‘97 E
Julia van der Drift 06 - 156 481 15 ‘94 E
Marguérite Elias 06 - 203 422 90  ‘98 E
Sarah van Engeland 06 - 251 492 45 ‘98 

Alwine Fennema 06 - 473 597 18
  070 - 328 10 15 ‘98 E

Maguy Leyzers Vis 06 - 235 843 39 ‘95 E

Thomas Luijt 06 - 202 629 76
  070 - 324 82 75 ‘96 E 

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

Gwen Quarles 06 - 525 400 24 ‘99 
Jelmer Richel 06 - 538 110 94 ‘98 E
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 125 U aangeboden door Schaakclub Benoordenhout

Zwart is aan zet. Er staan maar liefst 2 witte paarden aangevallen. 
Zwart speelde hier 1… exd4 (en verloor uiteindelijk). Wat was er 
gebeurd als hij 1… bxc3 had gedaan?

Oplossing probleem 124: Wit won snel met 1.d7 e2 2.Kh5! en 
zwart gaf op. Op 2… e1D volgt 3.g6+ Kg8 4.d8D+ Lf8 5.Ph6+ 
Kg7 6.Dd4+ (Bauer-Karr, Frankrijk 2007)

Onder goede oplossers van het schaakprobleem wordt een boe-
kenbon verloot. Oplossingen vóór 4 mei sturen naar: Schaakclub 
Benoordenhout, Waalsdorperweg 165, 2597HT Den Haag.

Noteer in uw agenda: Zondag 21 april, open dag van 
schaakclub Benoordenhout in het wijkcentrum!

Inlichtingen over de schaakclub: 070-3248275 of 
schaakclub@ziggo.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 nr. 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 

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 Denise van der Hulst 
tel. 070 – 347 72 97

Ouderenconsulent
Mevrouw F. van Os
tel. 070 – 347 72 97

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



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

Theatertips 
april 2013

The King’s Consort 

Dikkie Dik 

Cristina Branco

Yamato

Scapino Ballet 
Rotterdam
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