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Beste wijkgenoten,
In deze dikke herfsteditie treft u informatie over verschillende activiteiten op het gebied van cultuur, onder 
meer in de nieuwe rubriek HoutKunst! het geesteskind van ons nieuwe redactielid Willemien de Vlieger-Moll. 
Concerten, tentoonstellingen, Willemien houdt u voortaan op de hoogte. Ook andere kunstuitingen komen voor 
het voetlicht, bijvoorbeeld in de rubriek Wie Weet Waar, onder regie van ons redactielid Inge Kneppelhout-
Reijnen. Het in de vorige editie geplaatste raadsel wordt opgelost en de betreffende kunstenaar uitgebreid be-
schreven. De uil op de voorpagina, gefotografeerd door vormgever Eric van den Boom, is ook van zijn hand. 

De Sportdag Benoordenhout die op 14 september plaatsvond was een doorslaand succes. Ronald Kres, sinds 
kort tot de redactie toegetreden als sportredacteur, doet daarvan verslag. Oudgediende Bernard de Haas inter-
viewde diverse ondernemers in de wijk, en Willem Hoekstra en Corine Buter hebben de procedures die op dit 
moment ten behoeve van de wijk door de wijkvereniging worden gevoerd eens voor u op een rijtje gezet. 
Georgia Regnault, voorzitter van de expatcommissie, verzorgde het interessante artikel over woonhotels in de 
International Corner en onze gastredacteur Joost Gieskes schreef een recensie van het boek ‘Benoordenhout in 
Beeld’, de heruitgave van het boek van de heer C. van Wermeskerken. 

Dat en nog veel meer!

Ben u ondertussen al lid geworden van de wijkvereniging?

Sophie Statema 
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Ruimtelijke ordening
Handhaving ruimtelijke kwaliteit van  
het benoordenhout

De Wijkvereniging probeert de ruimte-
lijke kwaliteit van onze wijk zoveel mo-
gelijk te handhaven zo niet te verbete-
ren. Zo heeft ze diverse zienswijzen 
ingediend tegen ontwerp-bestem-
mingsplannen die onze ruimtelijke 
kwaliteit aantasten en vaak ingespro-
ken bij de raadscommissie ruimte en 
de gemeenteraad. Daarna is, waar 
nodig, tegen de vaststelling van de 
plannen bezwaar en beroep ingesteld. 
Al deze pogingen zijn gericht op hand-
having van de stedenbouwkundige 
kwaliteit en de leefbaarheid in onze 
wijk. Hieronder volgt een overzicht.  

Arendsdorp, een jarenlange soap 
met zeer recent ontwikkelingen 
 De stichting Arendsdorp is jaren bezig 
geweest met de voorbereiding van 
nieuwbouw van deze serviceflat omdat 
de 165 appartementen in het be-
staande gebouw te klein zijn en niet 
meer voldoen aan de huidige eisen. 
Gelijktijdig heeft de gemeente een toe-
komstvisie en een beheersvisie voor 
het park ontwikkeld waar de wijkbe-
woners erg van schrokken. Wie herin-
nert zich niet de onstuimige gemeente-
lijke voorlichtingsavond in 2007 in de 
Paschalisschool! In deze bijeenkomst 
heeft de gemeente gesteld dat er niet 
meer appartementen zouden komen en 
derhalve ook niet meer verkeer.

Ontwerp-bestemmingsplan 2012 
In 2012 is een ontwerp-bestemmings-
plan Oostduin-Arendsdorp in proce-
dure gebracht. Daarin is aan de twee 
bestaande kantoorgebouwen (CBI-
Lummus, Oostduinlaan 75 en het  

voormalig Shellgebouw, hoek Wasse-
naarseweg en Floris Grijpstraat) de be-
stemming ‘kantoor’ gegeven, aan het 
verzorgingstehuis Oostduin overeen-
komstig het bestaande gebruik de be-
stemming ‘maatschappelijk’ en aan de 
serviceflat Arendsdorp, in plaats van 
de vigerende bestemming ‘tehuis voor 
bejaarden met verzorging en verple-
ging’, de bestemming ‘wonen’ met de 
mogelijkheid om ten behoeve van de 
nieuwbouw van Arendsdorp het be-
staande bouwvlak te verplaatsen naar 
de Wassenaarseweg met een eigen ont-
sluiting op deze weg. 

Bezwaar tegen volume vergroting
In een bestemmingsplan worden alleen 
de contouren waarbinnen kan worden 
gebouwd, aangegeven. Wat betreft de 

nieuwbouw ten behoeve van Arends-
dorp kwam dit neer op een vergroting 
van het huidige vloeroppervlak met 
55%  tot  28.000 m2 en bouwhoogtes 
van 30 en 40 m. De Wijkvereniging 
heeft tijdens de raadsbehandeling be-
zwaar gemaakt tegen deze forse vo-
lume uitbreiding die een aantasting 
zou betekenen van de belevingswaarde 
en het historische karakter van het 
landgoed. Verder is bezwaar gemaakt 
tegen de bestemming ‘wonen’ i.v.m. het 
wegvallen van de vigerende bestem-
ming, die op filantropische gronden tot 
stand gekomen was. De bestemming 
‘wonen’ leidt bovendien tot meer in-
tensief gebruik en vereist hogere par-
keercapaciteit. Tevens is bezwaar ge-
maakt tegen de nieuwe uitrit op de 
Wassenaarseweg, die een ernstige aan-

Het Benoordenhout, in de jaren 90 goeddeels aangewezen als rijksbe-
schermd stadsgezicht, is een hoogwaardige woonwijk met veel groen, 
waar iedereen graag woont en dat willen we graag zo houden. Dit wil 
overigens niet zeggen dat in de toekomst in onze wijk geen ruimtelijke 
ontwikkelingen zijn te verwachten, maar dan wel met behoud van 
zoveel mogelijk groen, onze eigen stedelijke kwaliteiten en voldoende 
parkeergelegenheid.
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tasting zou betekenen van de aanwe-
zige bomenrij en die bovendien ver-
keersonveilig zou zijn. Tijdens de 
raadsbehandeling is de mogelijke her-
huisvesting van Arendsdorp in het 
Lummusgebouw ook nog aan de orde 
geweest maar deze was volgens de 
wethouder financieel niet haalbaar.

Resultaat bezwaar Wijkvereniging
De gemeenteraad is uiteindelijk op 14 
februari 2013 n.a.v. de ingediende be-
zwaren akkoord gegaan met een kleine 
volume-vermindering namelijk tot res-
pectievelijk 50 %, 27.000 m2 en een 
maximumhoogte van 35 m alsmede het 
schrappen van de nieuwe uitrit op de 
Wassenaarseweg. Dat laatste is een  
belangrijk winstpunt maar de volume-
vermindering is praktisch verwaar-
loosbaar.  Het toegestane aantal appar-
tementen is op het allerlaatste moment 
veranderd van 165 naar circa 180.

Beroep Wijkvereniging en Stichting 
Werkgroep Nassaubuurt bij Raad van 
State
Tegen het besluit tot vaststelling van 

dit bestemmingsplan heeft de 
Wijkvereniging (evenals de inmiddels 
opgerichte Stichting werkgroep 
Nassaubuurt) beroep ingesteld bij de 
Raad van State. Hangende dit beroep 
zijn inmiddels twee nieuwe ontwikke-
lingen bekend geworden. Project-
ontwikkelaar Pinnacle heeft het kan-
toorgebouw van Lummus gekocht en 
wil hierin woonappartementen onder-
brengen. Recent heeft dezelfde project-
ontwikkelaar eveneens de serviceflat 
Arendsdorp gekocht! Hoe het verder 
gaat met de serviceflat Arendsdorp  
is niet bekend. De soap wordt dus 
vervolgd. 

Deze nieuwe ontwikkelingen vormen 
geen aanleiding het ingestelde beroep 
tegen het bestemmingsplan in te trek-
ken. Bij een bestemmingsplan geldt nu 
eenmaal het adagium: Het gaat om ‘de 
PRENT en niet om de VENT’ d.w.z. het 
gaat om bestemmingen en bebou-
wingsvoorschriften in het bestem-
mingsplan en niet door wie en hoe zal 
worden gebouwd. De Wijkvereniging 
blijft zich derhalve inzetten voor zoveel 
mogelijk behoud van de karakteris-
tieke waarde van het park Arendsdorp.  

Grote kantorenleegstand
De leegstand van kantoren is een lan-
delijk probleem dat zich ook voordoet 
in Den Haag. 20% van de leegstand in 
Den Haag is gelegen in onze wijk. Met 
name in het zuidwestelijk deel van het 
Benoordenhout staan grote monumen-
tale panden leeg of deels leeg, zoals het 
voormalige gebouw van Europol aan 
de Raamweg, het kantorenpand van 
Berlage aan de Raamweg, het voorma-
lige kantoor van Price Waterhouse 
Cooper achter de Nirwanaflat, het kan-
toorgebouw van Elsevier Misset en nog 
vele andere kantoorpanden. 

Bestemmingsplan sluit woonfunctie 
leegstaande kantoorpanden uit 
Het nieuwe bestemmingsplan Benoor-
denhout, dat op 20 december 2012 is 
vastgesteld en betrekking heeft op het 
zuidwestelijke deel van de wijk, draagt 
niet bij aan goede oplossingen in de zin 
van duidelijke transformatiemogelijk-
heden. Door het leggen van de bestem-
ming ‘gemengd-w’ op de meeste leeg-
staande kantoorpanden wordt naast 
vele functies, die wel zijn toegelaten, 

de functie ‘wonen’ uitgesloten. Volgens 
de gemeente kan de functie ‘wonen’ 
aan deze panden niet worden toege-
kend vanwege de ligging aan drukke 
wegen. Hiervoor is een ontheffing van 
de geluidsnormen nodig, die van te 
voren moet zijn verleend, hetgeen niet 
is gebeurd. Verder moet voor een om-
zetting naar meer dan 10 woningen 
een bewerkelijk en tijdrovend exploita-
tieplan worden gemaakt. Wel is in de 
voorschriften geregeld dat deze uit-
sluiting van de functie ‘wonen’ (-w) 
kan worden opgeheven via wijziging 
van het plan maar blijkens de raads-
vergadering zal van deze wijzigings-
bevoegdheid alleen  gebruik worden  
gemaakt als aan de financiële voor-
waarden van de gemeente wordt 
voldaan. 

Beroep bij Raad van State
De Wijkvereniging heeft tegen het be-
sluit tot vaststelling van dit bestem-
mingsplan beroep ingesteld bij de Raad 
van State en heeft daarbij met name 
bezwaar gemaakt tegen de uitsluiting 
van de functie ‘wonen’ omdat zo’n uit-
sluiting niet bevorderlijk is voor ophef-
fing van de leegstand van kantoren. 
Immers juist de transformatie naar ap-
partementen is een efficiënte manier 
om leegstaande kantoorpanden op te 
vullen. Het kan zijn dat de politiek in 
de komende verkiezingsronde hieraan 
nog iets wil doen, maar het bestem-
mingsplan is heel duidelijk en laat het 
nauwelijks toe. 

Uitsluiting woonfunctie in kantoorge-
bouwen geldt niet voor Benoordenhout 
noordoost
Daar komt nog bij dat voor het noord-
oostelijke deel van onze wijk geen  
bestemmingsplan is vastgesteld maar  
een verordening met de naam ‘Beheers-
verordening Benoordenhout Noord-
Oost’. Ingevolge deze verordening kun-
nen leegstaande kantoorpanden wel 
worden omgezet in appartementen. 
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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, �at 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

BRIEDÉ BOUWEN & WONEN GESPECIALISEERD 
IN ALLE (KLEINE) VERBOUWINGEN

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

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

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

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

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

Bij Deco Home Briedé 
vindt u alles voor een 
compleet interieur:
 
• verf • raamdecoratie 
• behang • gordijnen 
• vloerbedekking
• buitenzonwering
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Helaas zijn in dit deel geen grote kan-
toorpanden gevestigd. Dit verschil in 
beleid is verwarrend want er is ten-
slotte maar één Benoordenhout. 

Waarom niet één bestemmingsplan?
Destijds heeft de Wijkvereniging de ge-
meente verzocht om voor onze wijk 
één bestemmingsplan te maken en niet 
een bestemmingsplan voor het ene en 
een verordening voor het andere deel, 
dit ook gelet op het feit dat vrijwel de 
hele wijk is aangewezen als rijksbe-
schermd stadsgezicht. Dit verzoek is 
afgewezen omdat de gemeente niet 
verwacht dat zich in het noordooste-
lijke deel van de wijk ruimtelijke ont-
wikkelingen zullen voordoen. In dat 
wijkdeel is volgens de gemeente 
slechts sprake van een lage dynamiek! 
Dit is een merkwaardige stelling want 
het plangebied van deze verordening 
grenst aan het plangebied van het 

Internationaal Strafhof waar juist 
sprake is van een bruisende dynamiek 
met de bouw van 5 torens van resp. 
40m en 25m hoogte. Het is juist te ver-
wachten dat de bouw van deze interna-
tionale instelling grote gevolgen zal 
hebben voor de omgeving en met name 
voor de winkels en horecabedrijven 
aan het Willem Royaardsplein. Ook zal 
binnen het plangebied nog een appar-
tementengebouw (de ‘Pinda’) verrijzen 
op de hoek van de Else Mauhslaan en 
Theo Mann Bouwmeesterlaan.

Parkeerproblemen ten gevolge van 
de bouw van het Internationaal 
Strafhof.
Zoals in het vorige wijkblad is uiteen-
gezet is in het bestemmingsplan voor 
het Internationale Strafhof een par-
keernorm opgenomen van 1 parkeer-
plaats per 2 werkenden en 1 bezoe-
kersplaats per 20 werkenden, leidend 

tot een totaal van 660 parkeerplaatsen. 
De nu vigerende parkeernorm, die ge-
baseerd is op het bruto vloeropper-
vlak, eist zelfs nog meer parkeerplaat-
sen. Uit de omgevingsvergunning blijkt 
echter dat de gemeente vergunning 
heeft verleend voor de aanleg van 
slechts 511 parkeerplaatsen. 
Aanvankelijk was het de bedoeling van 
het ICC om een parkeergarage te reali-
seren maar helaas is hiervan vlak voor 
de vaststelling van het bestemmings-
plan om financiële redenen afgezien. 
Daarna is een mobiliteitsplan opge-
steld waaruit zou moeten blijken dat 
het Strafhof met 511 parkeerplaatsen 
kan volstaan. Volgens de Wijkvereni-
ging is dit mobiliteitsplan aanvecht-
baar omdat alleen is uitgegaan van een 
enquête over twee dagen bij personeel 
en bezoekers op de huidige locatie 
 – vlak bij een NS station – en het fiets- 
en OV-gebruik is overschat. 

Hoger beroep door Wijkvereniging
De rechtbank heeft het beroep helaas 
ongegrond verklaard. De Wijkver-
eniging zal hiertegen in hoger beroep 
gaan omdat zij alles in het werk wil 
stellen om extra parkeeroverlast van 
tenminste 150 parkeerders in de wijk 
Duinzigt te voorkomen. 

Corine Buter en Willem Hoekstra

4 november 2013 Algemene Ledenvergadering inloop 
vanaf 19.30 uur. Aanvang vergadering 20.00 uur. 't Benoordenhuis

zondag 12  januari 2014 vrijwilligersborrel in 't Benoordenhuis
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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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Cultuur 
HoutKunst!

foto Jan van der Woning

HoutKunst, de titel voor een nieuwe column in het Wijkblad. Over kunst en cultuur in 
onze eigen wijk, of net over de grenzen. ‘Zonder kunst kan ik niet leven’ zeg ik wel eens. 
Dat is dan ook de reden om u deelgenoot te maken van mijn belevenissen, ondervindin-
gen en plannen wat betreft kunst. Een ontmoeting met een kunstenaar, een mooie  
tentoonstelling of een kunstboek dat ik tegen kwam. Zomaar korte krabbels die u  
wellicht tot denken zetten of meteen op de fiets laten springen. Kunst is overal te  
vinden, het hoeft niet altijd hoogdravend te zijn. 

Panorama Mesdag
Ik zag een prachtige tentoonstelling in 
het Panorama Mesdag aan de 
Zeestraat; ‘Look around – 360 graden 
photography’. Naast het absoluut on-
verslaanbare Scheveningse grote 
doek van de hand van H.W. Mesdag, 
waar ik iedere keer weer uren naar 
kan kijken, laat het museum nu pano-
ramafoto’s zien van Jan van der 
Woning. Haarscherpe foto’s van ge-
bouwen en landschappen, zo nu en 
dan kunstig in elkaar gemonteerd. 
Naast deze foto’s is een panorama-
doek (4 meter hoog en 22 meter lang) 
van de inhuldiging van de koning en 
koningin te zien. Wanneer je in dit pa-
norama staat, opgebouwd uit honder-
den digitale beelden heb je het idee 
ook daadwerkelijk bij de inhuldiging 
aanwezig te zijn. Het geluid van jui-
chende mensen helpt mee! De ten-
toonstelling is nog tot en met 3 no-
vember te zien.
www.panorama-mesdag.com 

Bronovo ziekenhuis
Wist u dat in het Bronovo ziekenhuis 
wisseltentoonstellingen te zien zijn? 
Op een aantal gangen en in vitrines 

hangen schilderijen en staan kunst-
voorwerpen. Vanaf juli tot en met 
begin november is dit alles te bekij-
ken. Wat mij betreft springen de schil-
derijen van Michiel Plomp eruit; 
prachtige minutieus geschilderde por-
tretten van dieren. Een wild zwijn, aal-
scholver of hert kijken je indringend 
aan. Deze schilderijen hangen in de 
gang op de tweede verdieping. 
www.bronovo.nl  

Huize Katwijk
Het oude gebouw Huize Katwijk, dat in 
2011 weer in handen van de Rijksover-
heid kwam na het vertrek van de huur-
der Europol, wordt nu beheerd door 
Anna Vastgoed en Cultuur. Vele bedrijf-
jes hebben zich hier (tijdelijk) geves-
tigd. Denk dan aan o.a. DDDD, Dutch 
Don’t Dance Division (moderne dans), 
Studio BiB (films en videos) en 
M-space (vormgevers). De Stichting 
Bunker-museum Den Haag gaf tijdens 
de open dag uitgebreid informatie 
over de bunker die verscholen ligt 
naast het fietspad langs de 
Waaldsdorperweg. Al met al een inte-
ressante middag waar veel te zien was.
www.annavastgoedencultuur.nl

Muziekacademie
De Muziekacademie Den Haag komt in 
het Berlage-Huis in het Benoorden- 
hout. Zie het artikel hierover op  pa-
gina 13. Graag uw aandacht hiervoor. 
www.muziekacademiedenhaag.nl 

Hofstad Jeugdorkest
Nog meer muziek en zang vindt u bij het 
Hofstads Jeugdorkest. Dit orkest werd 
lang geregistreerd door Benoor-
denhouter Lex Veelo. Onder jeugd wor-
den kinderen van 6 tot 25 jaar verstaan. 
Nieuwe aanwas is altijd nodig!
Repetities vinden plaats in het Dalton, 
Aronskelkweg 1. Het HJO werkt samen 
met de Muziekacademie Den Haag. 
www.hofstadsjeugdorkest.nl 

Wanneer ik dit zo alles lees ontsnapt 
mij de gedachte, Den Haag bruist maar 
in het Benoordenhout borrelt het van 
de vele ideeën.

HoutKunst houdt u op de hoogte!

Willemien de Vlieger-Moll
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REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs

 

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

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

  

Herman Kastelein
Cees Lieshout Jan vd Ploeg

Marieke Zwalf
Patricia CheungCaroline Groen

Cindy WisseLars Olie

 Beweging in mensen 
therapie voor psychosomatische 

klachten 
 

Klachten in rug, schouder en/of nek, 
spanningshoofdpijn?  

Gespannen gevoel in het lichaam, weinig 
energie of ademhalingsklachten? 

Oefeningen voor lichaam, ademhaling en energie in combinatie met 
gesprekken, kunnen de oorzaak van klachten helder maken. Deze 
therapeutische benadering brengt je in contact met het herstellend 
vermogen dat elk mens in zich heeft. Klachten hoeven niet langer je leven 
te belemmeren. 

 
U/Je bent van harte welkom voor een vrijblijvend en 
kosteloos kennismakingsgesprek. 
 
Loukia van den Bergh – de Beer 
Psychosomatisch oefentherapeut (Mensendieck) 
 

06 – 22941021 

info@beweginginmensen.nl 
www.beweginginmensen.nl  

Bosscher-Advies
Uw Frans Recht Jurist

info@bosscher-advies.nl - 0642661075
www.bosscher-advies.nl

Voor al uw vragen op het gebied van:
� Aankoop/verkoop
� Fiscaliteit
� Erfrecht
� Testamenten/huwelijksvoorwaarden

Droomt u van een huis in Frankrijk of heeft u 
wellicht al een woning in la douce France?
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De Muziekacademie Den Haag in het Berlage-Huis
Introductie
Juli jongstleden heeft de Gemeente Den 
Haag besloten om de subsidie ten be-
hoeve van de muzieklessen in het 
Koorenhuis stop te zetten. Een enorm 
gemis voor de leerlingen, de muziekdo-
centen en Den Haag; een stad kan niet 
zonder ‘muziekschool’! 

schappij ‘De Nederlanden van 1845’. 
Het pand heeft een hoog souterrain en 
twee kantoorlagen. Zeer modern voor 
die tijd waren de grote kantoorruim-
tes, met airconditioning! In 1954 werd 
het kantoor met een verdieping ver-
hoogd, naar plannen van Berlage, gere-
aliseerd door architect W.M. Dudok. Na 
het vertrek van de verzekeringsmaat-
schappij hebben diverse telefoon-
maatschappijen het pand gehuurd. 
Inmiddels is het kantoor in bezit van 
een Duits pensioenfonds. De Muziek-
academie Den Haag huurt het souter-
rain van dit pensioenfonds. 

Muziekacademie Den Haag
Wat biedt de Muziekacademie aan? De 
gediplomeerde en ervaren docenten 
geven introductiecursussen en lessen 
voor alle leeftijden (vanaf 1,5 jaar), cur-
sussen, workshops en masterclasses 
voor alle gangbare instrumenten en 
zang. Er is een samenwerking met het 
Hofstads Jeugdorkest en met Triodus 
(het overkoepelende orgaan van de BSO 
= buitenschoolse opvang). Ooievaars-
passen worden geaccepteerd; zodat in-
derdaad alle kinderen en volwassenen 
muziekonderwijs kunnen ontvangen!
Een Stichting Vrienden van de Muziek-
academie Den Haag is in oprichting. 

Instrumenten gezocht!
De Muziekacademie Den Haag is op 
zoek naar instrumenten; dringend 
nodig zijn piano’s, elektrische piano’s, 

een cimbaal, contrabassen in alle 
maten en harpen in alle soorten. 
Hebt u nog een muziekinstrument op 
zolder staan, ooit aangeschaft voor de 
lessen van de kinderen of voor uzelf, en 
u wilt er vanaf, denk dan aan de 
Muziekacademie! Praktische zaken als 
kantoorkasten en stoelen worden even- 
eens gezocht. 

Naast de dringende vraag naar muziek-
instrumenten gaat het ook om vrijwil-
ligers om de balie te bemensen. Het is 
prettig om een goede ontvangst te kun-
nen geven aan de (nieuwe) leerlingen 
en hun ouders. 

Inschrijven 
Wilt u deelnemen aan een cursus? U 
kunt uzelf of uw kind inschrijven via  
de website, www.muziekacademieden-
haag.nl. Het inschrijfformulier graag 
uitprinten en ondertekend sturen naar 
de Muziekacademie Den Haag, Postbus 
61019, 2506 AA Den Haag. Email 
info@muziekacademiedenhaag.nl 

De Muziekacademie is een prachtig ini-
tiatief van Maria Lewanski en haar mu-
ziekdocenten. En dan is de academie 
ook nog in het Benoordenhout in één 
van de mooiste kantoorpanden geves-
tigd! De Wijkvereniging Benoor-
denhout steunt van harte dit initiatief.

Willemien de Vlieger-Moll
Cultuur in het Benoordenhout

Cultuuragenda 
 30 oktober  20.00  uur Prof. Carlo Leges ‘Stervenskunst’ Duinzichtkerk
 10 november   16.00 - 18.00  uur Lezing Dr. Alexander Heldring ‘t Benoordenhuis
 17 november   14.00 - 16.00  uur Lezing (Engels) Jaap de Hoop Scheffer ’t Benoordenhuis
 15 december  17:00  uur Kerst Concert/Christmas Concert APCH

foto Susan Drankier

Een groot deel van de ontslagen muziek-
docenten heeft het initiatief genomen 
tot de oprichting van de Muziekacademie 
Den Haag. Maria Lewanski, directeur 
van de Stichting Muziekacademie is een 
ondernemende vrouw. Zij richtte de aca-
demie op en kwam vervolgens op het 
idee deze te vestigen in een leegstaand 
pand in het Benoordenhout. Het is haar 
gelukt, op 9 september opende de 
Muziekacademie Den Haag officieel in 
het souterrain van het Berlage-Huis, 
hoek Groenhovenstraat-Raamweg! 

Het pand
De beroemde architect H.P. Berlage 
ontwierp tussen 1921 en 1927 een 
kantoor voor de verzekeringsmaat-
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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

Alexandria Garantie Aannemers B.V.

Als landelijk erkend en gecertificeerd aannemings- 
en schildersbedrijf weten we door onze jarenlange 
ervaring bij elk verbouwingsproject welke aanpak 
tot het beste resultaat leidt. Hierdoor bent u 
verzekerd van een op maat gesneden advies, de 
juiste aanpak en een optimaal resultaat van uw 
verbouwingsproject. Wij zijn gespecialiseerd in: 

Verbouw, renovatie, restauratie, onderhoud 
en schilderswerkzaamheden 

Het dienstenpakket wordt volledig gemaakt door 
een scala aan andere bouwkundige- en juridische 
aspecten. Wij zijn aangesloten bij Bouwend 
Nederland, Af, Koninklijke Fosag  en VVE belang en 
beschikken over het Energieprestatiecertificaat 
EPA-W Woningbouw Adviseur. 

Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons 
op te nemen, zodat wij u kunnen vertellen wat wij 
voor u kunnen betekenen.

Ing. Julia Schlemmer
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International corner
Woonhotels – a Hague phenomenon!
Known in English as residential hotels, these apartment complexes are 
not really found any other place in The Netherlands except in The 
Hague.  And in fact, many are found right here in Benoordenhout.  They 
are considered an alternative to living in a family home, but with a  
minimum amount of household help.

International influences
Before these apartment buildings 
began to be developed in the 1920’s, 
architects were influenced by similar 
complexes that were already in use in 
Berlin, Copenhagen and New York.  
The need and interest in these apart-
ments for The Hague was because the 
many families returning from the 
Dutch East Indies (Indonesia today) 
wished to settle in The Hague and 
since they were used to having many 
servants in the house, these woonho-
tels were a good solution. Designing 
such an apartment complex was also 
coupled with a decrease in the amount 
of servants, as many had found they 
received better wages by taking jobs in 
factories and shops. By creating these 
woonhotels featuring collective living 
amenities, such as an ‘in-house’ 
laundry, concierges on duty, restau-
rant, as well as central heating and a 
private telephone line (unusual for 
that period) less servants were needed 
in the home.  Guestrooms and common 
areas (i.e. a room for billiards) were 
located in another section of the buil-
ding.  Usually the floor plan of each 
apartment was different and the sizes 
varied greatly.

Huize Boschzicht, The Hague’s first 
‘woonhotel’
The very first woonhotel designed and 
constructed in The Hague was in our 
neighbourhood – Huize Boschzicht, lo-
cated on the Benoordenhoutseweg/
corner Neuhuyskade.  It still enjoys the 
same reputation as in 1918 when it 
was built – close to the city, near the 
roads out of the city, the train station, 
the beach, and of course the Hague 
Woods.  It also still provides many of 
the same amenities to its residents.  At 
the time it was built one journalist 
called it:  ‘Frank Lloyd Wright in Hague 
style’.  

Duinwijck
The biggest woonhotel was Duinwijck, 
located in the Benoordenhout at the 
corner of the Ruychrocklaan and Van 
Alkemadelaan. Built in the early 
1930’s it even boasted a post office  
on the property. Parallel with the  
construction of these apartment  
complexes, the Nieuw Haagse School 
style evolved between the two world 
wars.  

The end of an era?
Unfortunately after 1934 when 
Parkflat Marlot (located on the other 
side of the Leidsestraatweg) opened 
its doors, the market collapsed and no 
more woonhotels were built.  But by 
then there were over 30 in The Hague 
alone and a couple in Amsterdam.  
After World War II and the advent of 
more modern living, many of the old 
woonhotels were transformed into of-
fice buildings.  But at the end of 1980 
one of the aldermen of The Hague ini-
tiated a movement to restore these 
buildings to their original purpose 
and most of them are now luxurious 

apartments. As you can expect, all the 
fine amenities did not return. 
However, today this concept has been 
analyzed by architects and is coming 
back into style. The new building by 
Central Station: ‘New Babylon – A new 
City in the City’ contains many of the 
features found in the former woonho-
tels. In Amsterdam the Shell terrain in 
the north part of Amsterdam has been 
redeveloped using the Hague woonho-
tel as a model. In the Duinzigt neigh-
bourhood of Benoordenhout, the new 
mr L.E. Visserhuis, although both a 
service flat and nursing home, does 
have a public restaurant with very 
reasonable prices.

I am sure that on cold, wet and windy 
days, we would all enjoy living in a 
woonhotel with every comfort imagi-
nable so that one never had to venture 
outside.  But then again, through the 
internet home delivery of groceries 
and take-out meals, one’s life has also 
been made comfortable and conve-
nient, thus making the true woonhotel 
not so longer needed as much.

Georgia Regnault

Source:  Wikipedia and various Haagse 
history websitesfoto Gemeentearchief 

Huize Boschzicht under construction in 1918

foto Klaas Vermaas
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Al meer dan 25 jaar in het Benoordenhout!

Administratiekantoor

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

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

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

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

E notaris@matzingereversdijk.nl
I www.matzinger .nleversdijk

       
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 

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

Eerhart Groenvoorzieningen

Diana Tromp (06-24811232) 
Remedial Teacher en Kernvisiecoach 
Van Imhoffstraat 46, Den Haag 

www.d-rt.nl 

Hulp bij leerproblemen, plannen, 
structureren en een andere leerstijl. 
Ook voor rekenen in het VO. 
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Sunday, November 17 
2:00 - 4:00 pm

in 't Benoordenhuis
Bischopstraat 5

The Expat committee 
has invited 

Jaap de Hoop Scheffer 
to give a talk on his more than 20 years in Dutch politics and his term as 
11th Secretary General of NATO (2004-2009). While focusing on the ‘com-
plicated animal’ called Europe and geopolitics, he will also relate some of his 
personal views on world leaders, which will of course include many anecdo-
tes of his varied global life.

Open to all Benoordenhout residents
So that we will know how many to expect, please contact Georgia Regnault 
by Wednesday, November 13 at 324 85 82 or email: regnaultsmith@
casema.nl

CONCERTS AT APCH

Afternoon Tea Concerts & Christmas 
concert at APCH
Afternoon Tea Concert 
The Music ministry of the American 
Protestant Church will present a beau-
tiful Afternoon tea Concert on 9 
November. Three sisters Stephani, 
Kristen and Talitha Witmer, all stu-
dents from the Royal conservatory of 
The Hague, will perform a program 
called "Songs with lute & theorbo: 
works by various composers from the 
17th Century England, Italy, the 

Netherlands and more" The doors for 
the ATC open at 3.30PM, at that time 
some tea and coffee will be served. The 
concert will start at 4.00 PM

Annual Christmas Concert
The Music Ministry of the American 
Protestant Church also presents to you 
the annual Christmas concert of the 
APCH Concert Choir. December 15 the 
APCH Choir will perform the Highlights 

from The Christmas Oratorio part 4,5,6  
by J.S. Bach. The Christmas Concert 
will start at 5:00 PM 

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

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

Expats and Locals – Bring them together
New members on Expat Committee 
Since we last introduced ourselves in 
this column, the make-up of the Expat 
Committee has changed.  Two mem-
bers withdrew after serving for over 
three years on the committee, and 
three new members officially joined us 
during the last year:  Doortje Mol, 
Anita Kuiken and Sophie Statema.  In 
her capacity as Board Member of the 
neighbourhood society, Jeannine de 

Hoop Scheffer serves as an important 
advisor. The three other remaining 
members are Michéle Carlier, Marja 
van Loopik and Georgia Regnault, 
Chair.

Activities
We will continue in the months to 
come to organize excursions, lectures 
and visits to the Benoordenhout busi-
nesses or organizations. These events 

are always open to all expat residents 
of Benoordenhout as well as members 
of the Wijkvereniging. If anyone has a 
suggestion or idea for an event, please 
feel free to contact Georgia Regnault  
at 06 542 805 45 or 
regnaultsmith@casema.nl.
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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 ontbijt met
verse jus en koffie voor € 6,95

Voor alleen een kop 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

PC	  LOOPT	  

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

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

Tijd	  voor	  een	  PC	  Refresh!	  
NIET	  LEKKER?	  

Maar	  de	  ergernis	  over	  uw	  huidige	  PC	  kunt	  u	  NU	  beëindigen!	  
Bel	  Sander:	  06	  330	  36	  596	  -‐	  www.pcrefresh.NU	  

Haal-‐	  en	  brengservice	  optioneel!	  

BRIGHTEYES-KIDS counseling-en-coaching

www.counseling-en-coaching-brighteyes-kids.nl

                   Harriet Poolman
geregistreerd kindercoach-tekentherapeut
                    ABvC 117209
                tel: 06-21218249
            harpoolman@gmail.com

Pesten, verhuizing, slaapproblemen, concentratie stoornissen 
kunnen de oorzaak zijn dat uw kind tijdelijk niet goed in zijn vel zit.
Door positieve begeleiding en coaching kan uw kind weer in 
zijn eigen kracht komen en het eigen helend vermogen 
leren herkennen, versterken en gebruiken.

anno 1977   
     interior decoration

 Willem Royaardsplein 12  
 Den Haag - 070 - 328 17 91  

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

OPHEFFINGS UITVERKOOP !!

voor alle (antieke) meubelen, kristal, kroonluchters, zilver

info@VictoriaDenHaag.nl  

Winkelcentrum  

Kortingen van 30 % oplopend naar 80 %

VRIJ PARKEREN  

Willem Royaardsplein  

vanaf november
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Interview
Het Benoordenhout is ‘the place to be’
Yvonne van Rooy, elegant, hartelijk, zakelijk en bescheiden.  
Een vrouw met een bijzondere loopbaan en een gerichte ambitie om 
‘hands on’ bij te dragen aan de maatschappij. 

Schooltijd en studie
Yvonne is geboren in Eindhoven en 
haar charmante zuidelijke accent heeft 
zij te danken aan haar jeugd, die ze 
grotendeels doorbracht in Maastricht. 
Na haar middelbare school studeerde 
Yvonne een half jaar kunstgeschiedenis 
in Rome en was ze een half jaar au-pair 
in Londen met twee luierbaby’s van 9 
maanden. ‘Dat heeft me voor altijd ge-
nezen’ zegt ze lachend. Voor rechten-
studie naar Utrecht waar haar al snel 
duidelijk werd dat haar interesse lag 
bij het bestuur en zij specialiseerde 
zich in het staats- en bestuursrecht. 
Ook studeerde Yvonne tijdens haar stu-
die Frans in Tours en Europees recht 
en rechtsvergelijking in Straatsburg en 
Santiago de Compostella. Tijdens een 
stage bij het Secretariaat Generaal van 
de Europese Commissie keek ze ook in 
de keuken bij de organisatie van de 
raadsvergaderingen. ‘Het was een 
spannende tijd, als stagiaires kwamen 
wij ook in Berlijn, Luxemburg en 
Straatsburg.’ Toch besloot Yvonne dat 
ze niet bij de Europese Commissie 
wilde werken maar wel ‘wat met 
Europa’ wilde doen.

Eerste baan in Den Haag
‘In de tijd dat veel van de vrouwen om 
mij heen gingen trouwen en kinderen 
kregen begon ik met mijn eerste baan.’ 
Het is 1978. Yvonne start haar loop-
baan bij het Nederlands Christelijk 
Werkgeversverbond (‘NCW’) in Den 
Haag. Het was de tijd waarin op de deur 
van de lunchkamer een bordje met de 
tekst ‘Herenlunchkamer’ prijkte. ‘De 
vrouwen, tot die tijd waren dat alleen 
secretaresses, aten in de keuken. Maar 
toen ik kwam ging dat bordje weg. Ik 
was trouwens op veel plaatsen de eer-
ste vrouw. Als je de eerste bent is het 
makkelijk. Het is moeilijker als je de 
derde of de vierde bent’ meent ze.

‘Je eerste baan is erg belangrijk voor de 
manier waarop je later werkt’, zegt 
Yvonne. ‘De spirit, de werkmodus en de 
sfeer zijn daarvoor bepalend.’ Yvonne 
is overigens een groot voorstander van 
het vervullen van nevenfuncties: 
‘Monomaan bezig zijn met je baan is 
niet verstandig. Naast je werk op an-

dere gebieden werkzaam zijn is heel 
gezond, niet alleen werkt het relative-
rend, maar ook kan het een opstap zijn 
naar een andere werkkring. Ik ben ook 
een groot voorstander van het tijdens 
je jeugd opdoen van ervaring in het 
buitenland. Als tieners de kans krijgen 
een jaar weg te gaan voordat ze gaan 
studeren geeft hen dat een ervaring 
mee van onschatbare waarde.’ 

Europa als speelveld 
Tijdens haar jaren bij het NCW ont-
dekte Yvonne haar ambitie. ‘Ik ben 
toen politiek actief geworden bij het 
CDA en bij het NCW was een van de 

taken het behartigen van de belangen 
van de aangesloten leden bij de poli-
tiek dus zat ik weer vaak in Brussel. Na 
6 jaar NCW kwam ik in 1984, eigenlijk 
tot mijn verrassing, op een verkiesbare 
plaats voor het Europese Parlement. Ik 
was toen 33’. Hanja May-Weggen stak 
haar destijds een hart onder de riem. 
‘Jij kunt dit’ had zij tegen Yvonne ge-
zegd. ‘Ik had handelspolitiek als porte-
feuille. Als we als Europees Parlement 
op handelsreis naar bijvoorbeeld China 
gingen dan kwam ‘Europa’ langs en 
werden we met de grootste égards ont-
vangen. Het was een heerlijke tijd.’ Na 
twee jaar verruilde Yvonne echter op 
verzoek van premier Lubbers het 
Europees speelveld voor de vader-
landse politiek en werd zij benoemd 
tot staatsecretaris van Economische 
Zaken. 

Bestuurder pur sang
Zeven jaar in de politiek als staatsse-
cretaris en vervolgens in de oppositie 
leerde Yvonne dat zij eerder van het 
type ‘bestuurder’ is dan van het ‘debat’. 
Toen zij in 1997 door de Universiteit 
van Tilburg werd aangezocht als be-
stuursvoorzitter aarzelde ze geen mo-
ment. In 2004 stapte Yvonne over naar 
de Universiteit van Utrecht. Sinds  
2012 is Yvonne voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging van Zieken-
huizen (‘NVZ’). 

Benoordenhout
In 1985 kwam Yvonne in het 
Benoordenhout wonen, in die tijd als 
jongste in de straat. ‘Nu hoor ik bij de 
ouderen. Ik vond dit meteen al een fijn 
huis. Trappen kunnen lopen in je eigen 
huis en vooral de  wijnkelder is nog al-
tijd een belangrijke pré. Dit is een heer-
lijke straat, rustig en heel groen. 
Eigenlijk is het Benoordenhout een 
dorpje in Den Haag. Hier heb je alles. 
En ik vertel iedereen altijd dat ik in 
drie minuten met 1 stoplicht op de A12 
ben. This is the place to be!’ 

Sophie Statema
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Benoordenhouters in den vreemde
Eline Smulders en Marijke Orie wonen in  
het Benoordenhout en zijn regelmatig in Gambia

Het Benoordenhout
Ik, Eline Smulders, ben een 
Benoordenhouter in hart en nieren. 
Geboren in de van Kiggelaerstraat, ver-
huisd naar de Schoutenstraat, vervol-
gens met de buurman getrouwd en nu 
wonend in zijn ouderlijk huis op de 
Van Hogenhoucklaan. Over wereldrei-
ziger gesproken!! Hemelsbreed ben ik 
300 meter opgeschoven in mijn hele 
leven. Ik voel mij erg verknocht aan en 
verbonden met het Benoordenhout. 
Ook onze 4 kinderen zijn hier geboren 
en opgegroeid.

Marijke Orie had voor haar 25ste Den 
Haag nog nooit bezocht, laat staan dat 
ze van het Benoordenhout had ge-
hoord. Inmiddels woont ze hier meer 
dan 20 jaar en gelooft ze niet dat ze 
nog ooit zal gaan verhuizen. Door haar 
2 kinderen was ze snel, middels alle 
scholen en sportclubjes, ingewerkt in 
het Benoordenhoutse.
Wij kennen elkaar zo´n 20 jaar. Eerst 
samen op het schoolplein bij Wolters, 
daarna via het zondagmorgen voetbal 
langs de lijn bij HVV en daarna samen 
op de baan (en het terras) bij tennis-
club WW.
 

Gambia
Na een gezamenlijke vakantie in 
Gambia wilden we allebei iets voor de 
mensen in Gambia doen. We waren ge-
troffen door het feit dat de mensen 
echt niets hebben, aan werkelijk alles 
is behoefte. Maar desondanks is men 
open, vriendelijk en vrolijk, zowel naar 
elkaar toe als naar de toeristen. Ook als 
je niks koopt, wordt het beloond met 
een gezellig praatje en een schouder-
klopje in plaats van met boze blikken. 
Bij uitstapjes in het land waren we elke 
keer weer getroffen door de combina-
tie van gastvrijheid en vrolijkheid aan 
de ene kant en schrijnende armoede 
aan de andere kant. Behalve een in-
drukwekkend slavenverleden (door de 
rivier de Gambia, die het land in 
tweeën klieft, zijn er waanzinnig veel 
slaven via Gambia verhandeld) bezit 
het land weinig. Wel mooie stranden, 
heerlijk weer, een prachtige natuur, in-
teressante cultuur.
 
De stichting ‘Hart voor Gambia’
Maar hoe pak je zo iets aan? Voor ons 
stond voorop dat we zelf iets wilden 
doen. Dus in Gambia zelf, direct ver-
bonden met de mensen. Zelf kijken en 

vragen wat nodig is. Zelf helpen met de 
uitvoering. Zelf zien waar problemen 
zijn. Niet alleen maar geld geven maar 
gerichte, praktische hulp bieden. 
Natuurlijk heeft het ook geen zin zelf 
het wiel uit te gaan vinden. Wat wij 
zochten was een kleine organisatie. 
Wel al erkend als goede doelen organi-
satie, maar zeer persoonlijk verbonden 
met de geboden hulp. Na speurwerk op 
internet kwamen wij uit bij de stich-
ting ‘Hart voor Gambia’. Deze stichting 
geeft geen geld aan de lokale bevolking 
maar werkt door het opzetten van 
kleinschalige projecten. Uit ervaring is 
gebleken dat dit goed wordt opgepakt 
waardoor een prima resultaat wordt 
bereikt. Mocht u meer willen lezen 
over de Hart voor Gambia stichting kijk 
dan op hun site www.hartvoorgambia.
nl

De projecten
Wij hebben een aantal projecten 
bezocht.

Marakissa
In dit dorp staat een grote basisschool 
met daarnaast een kliniek. Door de 
stichting is een waterput geslagen en 

foto’s Marijke Orie en Eline Smulders
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zijn een watertank en zonnepanelen 
geplaatst. Dit betekent dat de school-
kinderen schoon drinkwater hebben 
en water om de schooltuinen mee te 
besproeien. Ook de kliniek heeft daar-
door schoon water. Het is indrukwek-
kend om te zien hoeveel verschil dit 
maakt! De aangrenzende wijk, beter 
gezegd hutjes, profiteren mee van deze 
voorzieningen.

Brikama
Voor lichamelijk gehandicapten is het 
leven bijzonder zwaar. De enige manier 
om de ‘kost te verdienen’ is bedelen. De 
stichting heeft in dit dorp een gebouw 
neergezet, waar hen vaardigheden 
zoals houtbewerking, textielvakken, 
computerlessen en dergelijke worden 
geleerd. Hierdoor zijn zij wel in staat in 
hun eigen onderhoud te voorzien. Ons 
werd gevraagd om handmatige meta-
len vruchtenpersen. Iets waar je zelf 
niet zo snel aan zou denken maar voor 
een invalide een broodwinning. 

Landbouwprojecten 
Groentetuinen die door vrouwen be-
werkt worden. Door de verkoop van de 
oogst kunnen zij de schoolkosten van 
hun kinderen betalen. Het is ontroe-
rend om te zien hoe een heel gezin aan 
het werk is om 1 kind (25 euro per 
jaar) naar school te laten gaan.

Kinderkliniek
We brachten een onvergetelijk bezoek 
aan een kinderkliniek. Honderden 
moeders met kinderen die uren staan 
te wachten voor een dokterscontrole of 
inenting.

Help ons helpen 
Het bijzondere van de projecten bezoe-
ken is dat je zelf kan constateren waar 
een schrijnend tekort aan is: bv. 300 
baby’s waar maar 1 weegschaal voor is. 
Een kinderkliniek waar geen thermo-
meter of stethoscoop te vinden is.
Bij dit bezoek hadden we al wat spul-
len zoals een babyweegschaal en kle-

ren uit Nederland meegenomen. Maar 
vooral hebben we, aan de hand van ge-
sprekken met de projectleiders ter 
plaatse, geïnventariseerd wat nuttig en 
nodig zou zijn. En daar kunnen wij uw 
hulp goed bij gebruiken! Wij zoeken:
• handmatige metalen vruchten- 

persen
•  laptops
• kwik koortsthermometers
• rolstoelen
• mobiele telefoons met oplader
• rollators
• mechanische babyweegschalen 
 ( niet digitaal)
• stethoscopen

Volgende maand gaan wij weer naar 
Gambia en zouden dan graag wat van 
deze spullen mee kunnen nemen.   
Marijke Orie tel 345 76 43 
kiporie@wxs.nl en 
Eline Smulders tel 324 08 55 
afjsmulders@planet.nl
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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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Lezers aan het woord
Tunnel onder het Benoordenhout?
De heer A. van Sonsbeeck stuurde onderstaande brief in. Deze brief is op 13 september 
reeds gepubliceerd in Den Haag Centraal. De door Willem Hoekstra en Guus Nieuwenhuijs 
op deze brief geschreven reactie wordt vooralsnog alleen in het wijkblad gepubliceerd.

In hun artikel in het vorige wijkblad 
(‘Luchtvervuiling in de Archipel en het 
Benoordenhout’) constateren de heren 
Hoekstra en Nieuwenhuys terecht dat 
het verkeer richting Den Haag teveel is 
geconcentreerd op ons deel van de 
stad. Via de Utrechtsebaan wordt in-
derdaad uit de richting Rotterdam en 
Utrecht  massaal autoverkeer aange-
voerd naar de Zuid-Hollandlaan/
Koningskade, dat echter grotendeels 
een bestemming heeft, niet in ons deel 
van de stad, maar in West- Den Haag. 
Dat verkeer baant zich daarheen vanaf 
de Konisngskade een weg door de 
Archipelbuurt (Kuiperstraat, Javastraat 
en Laan Copes). West-Den Haag heeft 
immers geen eigen invalsweg, verge-
lijkbaar met de Utrechtsebaan. 
Terecht pleiten zij dan ook voor een 
betere verdeling van het verkeer door 
enerzijds af te zien van de Rotter-
damsebaan (die deze verkeersconcen-
tratie alleen maar zal versterken) en 
voor het aanleggen van een tunnel 
onder de Pr. Beatrixlaan in Rijswijk. 

Daarnaast zou volgens de schrijvers 
gedacht kunnen worden aan een tun-
nel in het verlengde van de Utrechtse 
baan richting Madurodam, in feite 
onder het Benoordenhout en met name 
de Nassaubuurt. Deze tunnel is geen 
goed idee. Allereerst vanwege de bouwtech- 
nische risico's in de dichtbebouwde 
Nassaubuurt met een gedeeltelijk 19e-
eeuwse bebouwing. Wij denken daarbij 
ook aan de ervaringen met de noord-
zuid-tunnel in Amsterdam.

Ook verkeerskundig is de tunnel onge-
wenst.  De toch al problematische rol 
van de Utrechtsebaan als aanvoerroute 
van massaal doorgaand verkeer, zal er-
door alleen maar worden versterkt. De 
huidige verkeersopstoppingen aan het 
einde van de Utrechtsebaan bij de 

Zuid-Hollandlaan zullen  worden ver-
plaatst naar de voorgestelde tunnel. De 
files komen dan onder onze wijk te 
staan en het tunnelverkeer zal bij 
Madurodam in een ondergrondse fuik 
terecht komen. 

Bovendien zal het onderliggende pro-
bleem van het doorgaand verkeer naar 
West-Den Haag vanaf de Utrechtsebaan 
via de Archipelbuurt (zie hierboven) 
door deze tunnel niet worden opgelost. 
Dat verkeer zal ook bij aanleg van de 
tunnel de Archipelbuurt blijven kiezen 
als doorgangsroute  naar West- Den 
Haag omdat Madurodam voor dat ver-
keer een omweg is.  
 
Voor zover de tunnel is bedoeld voor 
het binnenkomend verkeer richting 
Congresgebouw en Scheveningen, is hij 
ook ongewenst. In de jaren 1990 is voor 
dat verkeer voor veel belastinggeld  (Fl. 
0,5 miljard)  de Noordelijke Randweg 
tussen Voorburg en het Hubertusviaduct 
aangelegd, met als doel het verkeer 
richting Congres-gebouw-Scheveningen 
om de stad te leiden en de Utrecht-
sebaan-Koningskade- Raamweg daar-
door te ontlasten. Dat doel is tot op 
heden onvoldoende gerealiseerd want 
de Noordelijke randweg wordt slechts 
voor 60% benut. Het is onlogisch om nu 
voor datzelfde verkeer de Utrechtsebaan 
door te trekken met een tunnel onder 
het Benoordenhout. In plaats daarvan 
moet het verkeer richting Congres-
gebouw-Scheveningen consequenter 
worden geleid via de Noordelijke 
Randweg die daarvoor is bedoeld. 
 
Namens de Stichting Werkgroep 
Nassaubuurt,

A. van Sonsbeeck
 

Reactie op de ingezonden brief van 
de heer van Sonsbeeck.

Vraagteken bij een tunnel onder 
het Benoordenhout, een tunnel-
visie

De heer van Sonsbeeck constateert met 
ons dat er van een evenredige verdeling 
van invalswegen naar Den Haag geen 
sprake is en dat de Rotterdamse baan 
de verkeersconcentratie aan de oost-/
Malieveld-kant van Den Haag en in het 
Benoordenhout en de Archipebuurt al-
leen maar zal versterken. Ons doel is de 
luchtverontreiniging en geluidsoverlast 
in het Benoordenhout en de Archi-
pelbuurt, die veroorzaakt wordt door 
autoverkeer, te verbeteren. Wij zijn het 
wat dit betreft volledig met de heer van 
Sonsbeeck eens, dat dit alleen kan wor-
den bereikt door een betere verdeling 
van het verkeer over Den Haag. De be-
tere verdeling kan vooral worden gere-
aliseerd door aanleg van de Rijn-
landroute, ondertunneling van de 
Prinses Beatrixlaan, verbetering van de 
Lozerlaan en schrappen van de 
Rotterdamsebaan. Alleen dan zullen 
luchtverontreiniging en leefmilieu in 
Benoordenhout, Archipelbuurt en grote 
delen van Den Haag verbeteren. Niet  
in het minst rondom het Zuid-
hollandplein, de Koningskade, Raam-
weg en Benoordenhoutseweg, dus hier-
van profiteert vooral de Nassaubuurt.

Het ondergronds doortrekken van de 
Utrechtsebaan zal mogelijk niet nodig 
blijken, wanneer de betere verdeling 
van verkeer is gerealiseerd. Maar men 
moet niet vergeten, dat een grote 
stroom verkeer over de Utrechtsebaan 
overblijft. Vooral die luchtvervuiling, 
die nu reeds de Europese norm te 
boven gaat, is een reden om te denken 
aan tunneloplossingen waarbij men de 
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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

Levensbestendig en verzorgd wonen

Nu ook parkeerplaatsen te huur in 
onze ondergrondse parkeergarage.

Binnenkort 8 extra verpleegplaatsen in een zesde kleinschalige woon groep voor 
ouderen met somatische en/of psychogeriatrische zorgbehoefte en ook een 
zwembad annex � tness!

Volg het laatste nieuws 
over activiteiten, cultuur, sport, 

nieuws en leefomgeving in 
de wijk op 

www.wvbn.nl

Lid worden van de wijkvereniging?

Ja, doen!
www.wvbn.nl

€ 10,– per jaar op gironr. 3804427 
voor een leefbare wijk!
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mogelijkheid heeft om de uitstoot te 
filteren zodat de schadelijke en kan-
kerverwekkende stoffen, zoals fijnstof 
en NOx, niet in de vrije natuur terecht 
komen. Fijnstof is een echte killer, een 
sluipmoordenaar, en veroorzaakt veel 
ademhalingsproblemen. Overigens 
hanteert de Wereld Gezondheids-
organisatie niet voor niets strengere 
normen; normen die de helft zijn van 
de EU-normen voor luchtverontreini-
ging, waaraan nu al niet voldaan wordt.

De heer van Sonsbeeck refereert aan 
bouwtechnische risico’s die bij de 
Noord-Zuid tunnel in Amsterdam aan 
het licht gekomen zouden zijn.  Hij ver-
geet echter te vermelden dat verzak-
kingen alleen zijn opgetreden bij de 
metrostations en niet bij de geboorde 
tunneltracées. De metrotunnel loopt in 
Amsterdam onder kwetsbare gebou-
wen zoals de Bijenkorf op de Dam zon-
der dat daar schade is geconstateerd.

De heer van Sonsbeeck acht een derge-
lijke verkeerstunnel ongewenst omdat 

hij veronderstelt dat de verkeersfuik, 
die men nu bij de Zuidhollandlaan 
heeft, dan bij Madurodam zou optre-
den. Deze veronderstelling is niet ver-
der onderbouwd.  Als men naar de aan-
sluiting van de Hubertustunnel op het 
Telderstracé kijkt, is ook daar geen 
sprake van stagnatie door een ver-
keersfuik. Pas bij het Congresgebouw 
treedt stagnatie op door verkeerslich-
ten bij de gelijkvloerse kruising met de 
Stadhouderslaan.

Het verkeer vanaf de Utrechtse Baan 
naar West-Den Haag heeft de keuze 
tussen de kortste route en de snelste 
route.  Mogelijk is de doorgang door de 
Laan Copes korter, sneller is hij zeker 
niet. De Kuiperstraat, Javastraat en 
Laan Copes horen gebiedsontsluitings-
wegen te worden en geen stedelijke 
hoofdwegen voor doorgaand verkeer. 
 
De Landscheidingsweg met hierin de 
Hubertustunnel, wordt inderdaad niet 
ten volle benut. Dat wordt hoofdzake-
lijk veroorzaakt door de vele gelijk-

vloerse kruisingen en verkeerslichten, 
die een vlotte doorstroming op het 
Sytwendetracé onmogelijk maken. 
Over de Utrechtsebaan blijven nog al-
tijd belangrijke stromen inkomend en 
uitgaand verkeer komen. Een tunnel 
onder het Benoordenhout zal bijdra-
gen aan een vlotte afwikkeling van dat 
verkeer. Dit is echter iets voor de lange 
termijn.

Tot slot, het niet uitvoeren van de 
Rotterdamsebaan bespaart op zijn 
minst € 700 miljoen en daarbij vallen 
de kosten voor ondertunneling van de 
Prinses Beatrixlaan en verbeteren van 
de Lozerlaan in het niet.

Men mag hopen dat de bovenge-
schetste aanpak bij de gemeenteraads-
verkiezingen van maart 2014 terug te 
vinden is in de verkiezingsprogram-
ma's van alle politieke partijen.

Willem Hoekstra
Guus Nieuwenhuys

DRIE POND PA-ELJA
In de viswinkel aan de Hoytemastraat 
zijn twee klanten vóór mij. De eerste is 
een door cosmetische producten duch-
tig geplamuurde blonde vrouw van 
eind dertig, die tussen het mobiele bel-
len door verordonneert dat het zalmfi-
let moet zijn. Twee pond. De andere is 
een man van begin zestig in een don-
kergrijze broek en een vaal overhemd 
met korte mouwen. Hij houdt zijn witte 
armen stijfjes langs zijn lichaam, waar-
van de buik naar voren bolt. Zijn som-
bere ogen staren in onwaarneembare 
verten. Hij oogt als iemand die zich zijn 
leven heel anders had voorgesteld, 
maar die berust. In zijn werk, in zijn 
huwelijk en het leven in het algemeen.  
Als de man aan de beurt is kijkt hij 
eerst op een blaadje en zegt dan: ‘Ik 
moet paella hebben. Voor mijn vrouw, 
mezelf en voor m’n zoon. Want die 
komt eten vanavond, m’n zoon. Drie 
pond’. Ik kan niet nalaten over zijn 
schouder mee te kijken op het blaadje. 
Met grote letters staat geschreven: 3 

pond paella. En tussen haakjes er ach-
ter: uitspreken als pa-elja.
‘U gaat er een Spaanse avond van 
maken?’, vraagt de ijverige en olijk kij-
kende uitbater. 
‘Een Spaanse avond?’, vraagt de man 
verbaasd.
‘Ja, paella is toch een typisch Spaans 
gerecht.’

‘Oh, op die manier. Nee, daar doen wij 
niet aan. Mijn vrouw vond ’t te warm 
om te koken en heeft mij erop uitge-
stuurd om eten te halen. Paella, drie 
pond.’ Hij klinkt wel érg berustend…
De met gele rijst vermengde vissen en 
garnalen worden van een langwerpig 
zwart plateau in een op de weegschaal 
geplaatste doorzichtige plastic doos 
geschept. ’t Ziet er heerlijk uit!
‘Ik kom helaas niet verder dan dertien-
honderd gram. Op de kop af ’, zegt de 
verkoper en kennelijk ter verontschul-
diging: ‘De paella is hard gegaan 
vandaag.’
De man kijkt nog eens op het blaadje. 
Drie pond, ja ’t staat er toch echt. Even 
aarzelt hij, maar dan besluit hij heel 
kordaat: ‘Doe maar wat je hebt. Dan eet 
mijn vrouw vanavond maar wat 
minder’. 

Marcel van der Horst



Sportdag ondanks slechte weer groot succes!
Zaterdag 14 september 2013. De 
grote dag is aangebroken. Ik spring 
mijn bed uit, ruk mijn gordijnen open 
en kijk snel naar buiten wat voor 
weer het is. Balen… Het is donker bui-
ten en het regent nu zachtjes, maar 
aan de grote plassen buiten kan ik 
zien dat het vannacht heel hard heeft 
geregend. Zou de sportdag vandaag 
dan wel doorgaan? Ik ren naar bene-
den om aan papa en mama te vragen 
of zij mijn belangrijke vraag kunnen 
beantwoorden. Het antwoord komt 
snel. Gelukkig, het gaat toch door.

Vanwege de slechte weersomstandig-
heden waren de meeste activiteiten 
van de sportdag verplaatst naar een 
locatie binnen in het Aloysius College, 
waarmee de wijkvereniging samen 
deze sportdag had opgezet. De regen 
mocht daardoor de pret niet druk-
ken. Het plezier en de lol die de kin-
deren uitstraalden spraken boekde-
len en ouders keken vol trots naar de 
verrichtingen van hun kinderen. 
‘Goh, mijn kind kan handboogschie-
ten, dat is knap’, was één van de vele 
reacties.

Futuristische activiteiten als laser-
kleiduifschieten - buiten op het gras-
veld -en laser gamen - in de kelder 
van het AC - vonden gretig aftrek. 
Maar ook aan de overige activiteiten 
van de 7-kamp, onder meer hand-
boogschieten, cupcakes versieren, 
pétanque, dansplaten en hooghouden 
werd in grote mate deelgenomen. 
Kortom, het was een gezellige mid-
dag in het AC voor jong en oud.

Mede-organisator Jeannine de Hoop 
Scheffer van de wijkvereniging was 
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ondanks het mindere weer een tevre-
den mens: ‘Al met al is het ondanks 
het slechte weer een hele leuke dag 
geworden. Er zijn zo’n 130 kinderen 
en ongeveer 100 volwassenen ge-
weest. De activiteiten waren wat ver-
spreid over het gebouw van het 
Aloysius College omdat het meeste 
binnen moest plaatsvinden. De kin-
deren, en dus de ouders, waren en-
thousiast omdat iedereen aan zijn 
trekken kon komen en ook aan alle 
bijzondere activiteiten kon meedoen. 
Maar bij mooi weer waren alle bezig-
heden op het veld geweest en met 
een stralend zonnetje is het dan toch 
net iets leuker’.

Tot slot een woord van dank aan de 
leerlingen van het AC die aanwezig 
waren om alle activiteiten te begelei-
den. Hun enthousiasme en harde 
werken maakten deze sportdag mede 
tot een groot succes. De deelnemers 
en de bezoekers in het algemeen 
waren er bijzonder enthousiast over. 
Zoals een ouder zei: ‘Dank voor de 
super leuke middag. We hebben ge-
noten.’ Ook wethouder Karsten Klein, 
aanwezig bij de officiële prijsuitrei-
king, was erg te spreken over dit ini-
tiatief. Verder gaat dank uit naar de 
aanwezige docenten en de gebouw-
beheerders Ron en Sander van het 
AC, Willemien de Vlieger-Moll die 

een erg interessante rondleiding ver-
zorgde, Michiel de Vlieger, Bitter-
koud, Henri Bloem en Jan de Bruijn 
die voor natje en droogje zorgden en 
‘last but not least’ de AC-docenten 
Marcel Mulders, David Stevenhage en 
Jim van Woggelum die samen met 
Nienke von Brucken Fock de bijzon-
dere activiteiten hebben verzon-
nen en uitgevoerd. Hulde!

Ronald Kres
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Foto’s: Hizir Cengiz
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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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Verder in de wijk
Herdenkingsbijeenkomst in de Duinzichtkerk
 
Op 11 augustus vond voor de 10e maal 
in de Duinzichtkerk de herdenkingsbij-
eenkomst van het Einde van de Tweede 
Wereldoorlog in Azië plaats met het 
thema ‘Van overleven naar over- 
levering’. Pastoor Ad van der Helm zei 
in zijn openingswoord dat verhalen 
symbool staan voor de herinnerin-
gen: overleven vraagt om te vertellen 
van de overlevering. 
Rob Bouwman vertelde dat zijn moe-
der 3 maanden voor de capitulatie van 
Japan overleed en haar zuster met wie 
ze in het kamp zat, haar beschermende 
taak overnam toen hij 5 jaar was. Na 15 
augustus 1945 brak de bersiapperiode 
aan: nieuwe levensbedreigingen. Met 
zijn tweede moeder vertrok Rob naar 
Soerabaya, waar hij 4 maanden lang ie-
dere dag getuige was van de meest ge-
welddadige taferelen. Later werd hij 
met zijn tweede moeder op transport 
gesteld naar een Republikeins kamp 
om hen tegen de extremisten te be-
schermen. Ze werden pas half 1946 be-
vrijd. Toen zijn tweede moeder  in 
1993 overleed vond hij het dagboek 
van zijn eigen moeder, een lange brief 
aan zijn vader. Dit werd voor hem zó 
belangrijk dat hij zich in de geschiede-
nis van de oorlog verdiepte en auteur 
werd van het boek `Twee Moeders´, dat 
opnieuw is uitgegeven.     
 
Doortje Mol en ik vertelden over de 
massa-evacuatie naar Nederland, die 
vanwege de onveilige en gevaarlijke si-
tuatie nodig was. Begin december 
1945 vertrok het allereerste schip, de 
Nieuw Amsterdam met meer dan 3800 
verzwakte evacués naar Nederland. 
Omdat de repatrianten niet over win-
terkleren beschikten, was een kleding-
depot in Ataka bij Suez aangelegd. 
Daar kregen we veel te grote en lelijke 
kleren, want het was winter in 
Nederland. Tijdens de reis brak een 
mazelenepidemie uit. Erg veel kinde-
ren werden ziek en vele stierven aan 
de gevolgen hiervan: aan boord van 
het schip, in Southampton en in 
Nederland. Om de gestorven kinderen 
te gedenken droeg Bibiche Koeton het 

gedicht ´De zeer oude zingen´ van 
Lucebert voor.
Nora Valk was 11 jaar oud toen haar 
moeder overleed en zij bezocht in de 
negentiger jaren haar graf in Semarang. 
Daar ontmoette zij een Japanse domi-
nee. Hij vroeg haar het verhaal over het 
kamp te vertellen. Zijn dochter verge-
zelde haar naar kamp Ambarawa en het 
graf van haar moeder. Bij haar inter-
view werden video-opnames gemaakt, 
die naar Japan werden gezonden. Met 
haar partner verbleef ze 2 weken in 
Fukuoka, waar ze lezingen gaf aan 
Japanse studenten, die geen enkele 
kennis droegen van de Japanse oorlog. 
Nora raakte bevriend met deze Japanse 
familie, die na de oorlog werd geboren.  
Christiaan Steenbergen dankte de me-
dewerkers en vertelde dat de archieven 
van de Nieuw Amsterdam geopend zul-
len worden. We sloten de bijeenkomst 

af met het 6e en 15e couplet van het 
Wilhelmus. 
Muzikale omlijsting door 4 jonge vio-
listen van het ´Ensemble Printemps´, 
Dominique Braam, Rosa Burger, Nadia 
ten Kate en Fleur Overbeek. Annelieke 
Bouwers zong het `Indisch Onze 
Vader´, Makiko Goto bespeelde de Koto. 
Na de bijeenkomst kon iedereen een 
witte roos van Yukari Tangena - Suzuki 
meenemen als dank dat zij op deze bij-
eenkomst aanwezig mocht zijn.   

Henriette van Raalte 

Lezing Alexander Heldring 

10 november om 17.00 uur
in ’t Benoordenhuis 

kaarten via cultuur@wvbn.nl 
o.v.v. saramacca project

foto’s Henriette van Raalte 
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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? 

dinsdag 
en vrijdag

Kapsalon Haarfi jn
Afspraak via de receptie van Gaspard

Maison Gaspard de Coligny

www.saffierderesidentie.nl
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Activiteiten in de Wijk
Afternoon Tea Concert 
Op zaterdag 9 november zal in de 
Amerikaanse kerk een Afternoon Tea 
Concert worden gegeven door drie stu-
denten van het Haags conservatorium. 
Deze keer zullen de zusjes Stephanie, 
Kristen en Talitha Witmer een mooi 
programma brengen. De titel van het 
programma ‘Songs with lute & the-
orbo: works by various composers 
from the 17th Century England, Italy, 
the Netherlands and more’. Het concert 

begint om 16.00 uur. Vanaf 15.30 uur 
bent u van harte welkom en wordt u 
verwelkomd met koffie en thee.

Kerst Concert
Het jaarlijkse Kerst Concert van het 
koor van de Amerikaanse kerk wordt 
gehouden op zondag 15 december. De 
aanvangstijd voor dat concert is 17.00 
uur. Dit jaar zullen de hoogtepunten uit 
het Weinachtsoratorium deel 4,5 en 6 

van J.S. Bach worden uitgevoerd. Het 
koor zal hierbij ondersteund worden 
door studenten van het Haags con- 
servatorium en jonge afgestuurde 
zangers.

De toegang voor alle concerten is gra-
tis. Voor meer informatie kan contact 
worden opgenomen met John Bakker 
musicdirector@apch.nl

Computer en GSM lessen voor ouderen op het 
Maerlant-Lyceum
Vanwege het succes van vorige keren 
en vragen over een herhaling starten 
wij in november met een nieuwe cur-
sus. Heeft u een computer en/of een 
mobiele telefoon (GSM) thuis? 
Maar blijft het een opgave ‘hoe ermee 
om te gaan’. Dan bieden leerlingen van 
het Maer-lant-Lyceum, in samenwerking 
met Voorwelzijn, een uitkomst. Zij zullen 
een 5-tal lessen verzorgen, waarbij u per-

soonlijk (één-op-één) geholpen wordt 
met wat u maar wilt weten over compu-
ters en/of over uw mobiele telefoon. 
Lessen worden gegeven in Windows 7. De 
lessen vinden plaats op vrijdagmiddag en 
worden gegeven in de Media-theek van 
het Maerlant-Lyceum, ingang Bisschop-
straat/hoek Neuhuyskade. Vrijdag 1  
november 2013- vrijdag 29 november 
2013. Tijd 16.00 tot 17.00 uur. 

Kosten €10,00 
(éénmalig, voor het materiaal)

Inschrijven met een telefoontje 
naar 324 45 29
Het Maerlant-Lyceum 
Johannes Bilderstraat 11 
2596 ED Den Haag

Grote Sinterklaas optocht door  
het Benoordenhout
zaterdag 23 november

Florence-Oostduin
Informatieve lezing over hulp 

en genezing langs geestelijke weg 
door de leer van Bruno Gröning op 

maandag 21 oktober 2013 
om 19.30 uur. 

De toegang is vrij, een vrijwillige 
bijdrage wordt gevraagd. 

Voor informatie 0174-24 08 97 
of www.bruno-groening.org/

nederlands

Vanaf 15.00 uur komt Sinterklaas naar 
onze wijk. Sinterklaas en zijn Pieten 
zullen een tocht door de wijk maken en 
het zou leuk zijn als jullie allemaal als 
Pietjes met de optocht meelopen. De 
optocht zal eindigen bij het Van 
Hoytemaplein. Hier kunnen jullie 
Sinterklaas allemaal persoonlijk 
ontmoeten!! 
 
Zie aankondiging bij winkeliers  BIZ  
Van Hoytemastraat 
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Een vast team van medewerkers zorgt samen met de orthopedagoog voor: 
- Het begeleiden van huiswerk
- Het wegwerken van achterstanden
- Speciale aandacht voor dyslexie en/of andere (leer)problemen
- Het leren plannen zodat het later ook zonder ons lukt.

Ook voor tijdelijke ondersteuning bv. om een goede start te maken of het 
schooljaar succesvol af te sluiten. schooljaar succesvol af te sluiten. 

Beer Kok
Drs. JHC v.d. Hesseweg
Mesdagstraat 2
2596 XW Den Haag
070-3280585

Kleinschaligheid en persoonlijk contact zijn voor ons van groot belang

Voor meer info:

www.success.nl

Remediele Huiswerkcursus 

Success
Maatwerk van de brugklas tot en met het eindexamen

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 Alkemade-

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

Van harte welkom van Maandag tot zaterdag.

‘Wanneer er slechts één dag zou resteren voor 
de wereld0 dan zou G od die verlengen tot hij 
iemand zou sturen vanuit mijn volgelingen3 
H ij zal de aarde vullen met rechtvaardigheid 
zoals die eerder was gevuld met onrecht3’ —

Mohammed

O pe n dage n::         

Iedereen is  van harte welkom

Mobarak Mos kee | Oostduinlaan Z‘  | F@‘y  JJ Den Haag | 

T( 8Z8 -EFf@‘8F  | M( 8y -Fp‘1yEF@  | F( 8Z8 -EFfFpp1  | 

E( infoNahmadiyya-islam3nl | www3alislam3org

‘Z elfs wanneer G og en M agog zullen 
worden losgelaten en z ij elke hoogte 
zullen overschrijden3’

Door vele profeten zijn ‘latere dagen’ voorspeld waarin 
enerzijds het materialisme hoogtij zou vieren0 maar waarin 
ook een gezalfde zou worden gezonden om de mensheid 
te redden van de ondergang3 Mohammed Jvrede zij met 
hemD voorspelde deze tijd tot in detail3 Gog en Magog0 
materialistische volkeren die bij alles gebruik maken van 
vuur0 zouden onheil stichten op aarde0 terwijl de moslims 
geen enkel vers uit de Koran meer zouden begrijpen3 In die 
omstandigheden zou de Messias de enige uitweg zijn3 De 
Ahmadiyya Moslim Djamaat nodigt u uit kennis te maken 
met de Messias( zijn leer van gebed en vergeving0 en zijn 
inmiddels wereldwijde gemeenschap van vrede3

Fp september
1F oktober
Fy oktober
F november

Tijd 1y(88 - 1p(88

DE HEILIGE KORAN F1(‘Z
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Dr. Alexander Heldring vertelt
Op zondag 10 november 2013 organiseert de commissie Cultuur in ’t Benoorden-
huis aan de Bisschopstraat 5 een bijzondere lezing door dr. Alexander Heldring. 

Aanvang lezing 16.00 uur, inloop vanaf 
15.30 uur. De entrée is € 7.50 p.p. incl. 
kopje koffie of thee. Inschrijven kan 
via cultuur@wvbn.nl o.v.v. Saramacca 
project.

‘Het Saramacca project’; een plan voor 
Joodse kolonisatie in Suriname

Wijkgenoot Alexander Heldring schreef 
in 2003, onder het pseudoniem P. 
Rodeo jr., een spannende thriller over 
de tropische hitte in Suriname en de 
stadse omgeving van Warschau en New 
York. Waarom werkt een Nederlandse 
diplomate mee aan een mogelijke 
staatsgreep in Paramaribo?

Op 25 november 2010 promoveerde 
Alexander Heldring op een proefschrift 
over het zgn. ‘Saramacca project’. Dit 
project voorzag in de vestiging van ont-
heemde Europese Joden in Suriname 
en werd ontwikkeld in de periode 
1946-1956. 
Zijn proefschrift is in 2011 verwerkt 
tot een boek en gedrukt door Uitgeverij 
Verloren. Het boek is te koop bij boek-
handel Couvée en na afloop van de le-
zing in het Benoordenhuis. 

Tijdens de lezing zal Alexander 
Heldring vertellen over de aanleiding 
tot het schrijven van de thriller en het 
proefschrift. Tevens gaat hij in op de 

geschiedenis die zich afspeelde in de 
periode tot zo’n tien jaar na het einde 
van de Tweede Wereldoorlog. Hij zal de 
totstandkoming van de roman toelich-
ten en tevens vragen van de aanwezi-
gen beantwoorden. Ook is er gelegen-
heid nieuwe of eerder aangeschafte 
boeken van de auteur door hem te 
laten signeren.

Dr. Alexander Heldring (1939) werkte 
tot aan zijn promotie onder meer als 
Nederlandse ambassadeur in Ghana, 
Togo en Benin.

ContactClub Benoordenhout 55+
Nu het weer vroeger donker wordt en de bladeren van de bomen 
verkleuren richten wij ons meer op activiteiten binnenshuis. De inhoud 
van ons Wijkblad kan dan ook weer uitgebreid aandacht krijgen. Mag ik 
de volgende data nogmaals onder uw aandacht brengen. De geplande 
lezing en kunstcursussen zijn zeker de moeite waard. 

Lezing
Deze begint om 14.30 uur in het 
Benoordenhuis, Bisschopstraat 5.
Voor leden van de CCB is het gratis, 
niet-leden betalen € 5,-- incl. koffie/
thee.

Donderdag 7 november zal de heer 
S.J. Sol een boeiende lezing houden 
over de Nederlands Indische litera-
tuur. Dit jaar wordt de 150 ste geboor-
tedag van Louis Couperus gevierd. 
Couperus kreeg in 1922 opdracht van 
de Haagsche Post om verslagen te 
maken over zijn reizen door 
Nederlands Indië en China met Japan 
als eindbestemming.

Kunstcursussen
Deze zijn op donderdagen van 10.00-
12.00 uur in ‘t Benoordenhuis, 
Bisschopstraat 5.

De kosten zijn voor de 2 cursusochten-
den € 20,-- incl. koffie/thee.

Donderdag 14 november: Symboliek 
en Allegorie .... de geheimen van een 
kunstwerk ‘zien en lezen’.

Donderdag 12 december: Een bijzon-
dere ontmoeting .... hoe schilders in de 
loop der eeuwen de aanloop tot het 
kerstverhaal – de ontmoeting van 
Maria met Elisabeth – zagen.
Voor de cursussen kunt u zich opgeven 
bij mevrouw Anna de Jonge, 3 28 01 10

Het CCB organiseert voor haar leden 
diverse interessante excursies en be-
zoeken aan musea. Mocht u hier ook 
graag aan deelnemen, woont u in het 
Benoordenhout maar bent u nog geen 
lid van de CCB dan kunt u contact op-
nemen met Rinia de Bruin, 

tel. 328 24 77 na 18.00 uur of 
rinia.db@zonnet.nl.

Rinia de Bruin.

Pieten gezocht!
Voor de Sinterklaas optocht op 

23 november (’s middags) zijn wij 
op zoek naar heel veel Zwarte 
Pieten. Zit je in groep 7/8 van 

de basisschool of op de 
middelbare school en vind je het 

leuk om mee te lopen? 
Meld je aan via margot.koesen@
gmail.com.  De informatie zullen 

we je dan per mail toesturen
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www.debouwmeester-denhaag.nl

Den Haag, oktober 2013

Betreft: Start bouw de Bouwmeester in november

Geachte lezer van het wĳ kblad,

Als bewoner van het Benoordenhout heeft u vast al eens gehoord van het nieuwe appartementenproject 

“De Bouwmeester” dat bĳ  het Willem Royaardsplein wordt gebouwd op de hoek van de Else Mauhslaan. 

Wĳ  brengen u graag op de hoogte over de actuele stand van zaken. De Bouwmeester is waarschĳ nlĳ k het meest 

succesvolle nieuwbouw project in de Haagse regio. Zo’n 75% van de appartementen is verkocht, ruim voldoende 

om ons te doen besluiten in november met de bouw te starten. 

Als u belangstelling heeft voor een nieuw appartement dat medio 2015 zal zĳ n voltooid, dan is dit hét moment. 

Wĳ  kunnen in de bouwvoorbereiding nog rekening houden met uw wensen ten aanzien van indeling en afwerking.

In verband met de vraag naar grote appartementen is het programma van het project onlangs iets veranderd. 

De kleine appartementen (“pied à terres”) zĳ n vervangen door ruimere appartementen van ca 125 m2. 

Belangstellenden die heel ruim willen wonen hebben nog gelegenheid om twee van zulke appartementen te 

combineren tot een “XXL” van 250m2! Voor alle appartementen zĳ n nog ruimschoots parkeerplaatsen en 

bergingen voor handen in de ondergrondse parkeergarage.

 
Plattegronden en impressies vind u op de website www.debouwmeester-denhaag.nl. Concreet zĳ n nog de 

volgende appartementen beschikbaar:

- Type A1 en A2 appartementen van 125m2 met balkons op het zuiden,

- Type A7 van 123 m2 met ruim uitzicht op het groen en

- Penthouse P2 van 192 m2 met vergezichten over de stad en de duinen.

Cees Kimmel van Frisia Makelaars wil u graag persoonlĳ k vertellen welke opties er nog zĳ n en hoe wĳ  op 

uw wensen kunnen inspelen. Niet alleen wat betreft indeling en afwerking, maar ook inzake de koopprĳ zen, 

de betalingsvoorwaarden, de fi nanciering en de verkoop van uw huidige woning. Cees Kimmel is bereikbaar 

op 070 - 342 01 01 of per mail op kimmel@frisiamakelaars.nl maar u kunt ook een verzoek om informatie 

doen via de contactpagina van de website.

Met vriendelĳ ke groet,

Projectteam De Bouwmeester
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Inzamelactie voor de voedselbank haaglanden
In het kader van de jaarlijkse 
Oogstdienst in de Duinzichtkerk willen 
wij graag aandacht besteden aan de 
Voedselbank in Den Haag. De 
Oogstdienst wordt omstreeks 13 no-
vember, de Biddag voor het gewas, ge-
houden. Daarom kozen wij twee zon-
dagen rondom deze datum uit om een 
grote actie op te zetten: het inzamelen 
van eten voor de Voedselbank. Vorig 
jaar was de inzameling al een groot 
succes, dit jaar hopen wij op meer. U 
begrijpt het, wij hebben de hulp van 
alle Benoordenhouters hiervoor nodig. 

De Stichting Voedselbank Haaglanden 
is één van de regionale voedselbanken. 
De Voedselbank is een organisatie met 
als doelstelling iets te doen aan de ver-
spilling van voedsel en tegelijkertijd 
een bijdrage te leveren aan de bestrij-

ding van armoede. De levensmiddelen 
worden gratis aangeleverd door pro-
ducenten, winkels en particulieren. In 
Den Haag worden op dit moment ca 
2400 (!) gezinnen geholpen, een getal 
dat almaar toeneemt. 
Op de website 
www.voedselbankhaaglanden.nl leest 
u meer, ook over de DE-bonnen actie 
van de Lions Club in Voorburg. 

Een Oogstdienst betekende in vroegere 
tijden het uitdelen van voedsel aan 
hen die het niet breed hadden. De 
Wijkdiaconie wil dit mooie gebaar 
graag voortzetten door het helpen van 
de Voedselbank. 

De Voedselbank heeft aangegeven 
graag de volgende artikelen te willen 
ontvangen: 

koffie, thee, suiker, pasta, rijst, blik 
groenten en shampoo. 
Andere houdbare producten zijn ook 
van harte welkom. Waar kunt u dit 
alles afgeven? Bij de Duinzichtkerk, 
Van Hogen-houcklaan 89, op zaterdag 
9 en 16 november tussen 11.00 en 
14.00 uur en op zondag 10 en 17 no-
vember tussen 9.30 en 9.45 uur en 
11.30 en 12.00 uur.
Vrijwilligers zetten uw goede gaven op 
een tafel in de kerk, dat enthousias-
meert!

Alvast heel veel dank voor uw mede-
werking!

Niek de Graaf
Voorzitter Wijkdiaconie 
Duinzichtkerk/Vredeskapel.

Prof. Carlo Leget over ‘Stervenskunst’
Duinzichtkerk, woensdag 30 oktober, 20.00 uur

Op deze avond zal Prof. Leget in de Duinzichtkerk spreken over ‘Stervenskunst’. 

Vanuit de moraaltheologie en de ethiek 
raakte Carlo Leget betrokken bij de 
vragen rond het sterven. Hij werkte 
mee in verpleeghuizen en hospices en 
publiceerde in 2003 zijn boek ‘Ruimte 
om te sterven. Een weg voor zieken, 
naasten en zorgverleners.’ In 2008 
volgde ‘Van levenskunst tot stervens-
kunst. Over spiritualiteit in de pallia-
tieve zorg.’ (Beide uitgegeven bij 
Lannoo.) 

Er is veel te doen over het al dan niet 
actief beëindigen van het leven. 
De maatschappelijke discussie spitst 
zich meestal toe op wat mag en wat 
niet, wat juridisch verantwoord is, en 
wat de ethische overwegingen zijn 
rond een actieve levensbeëindiging. En 
dan gaat het al snel over de zakelijke 
en materiële aspecten van het sterven. 
En daarmee wordt de laatste levens-
fase in ons denken makkelijk geredu-
ceerd tot een medisch-praktische 

vraag. Terwijl er over een mensenleven 
en over het sterven van een mens zo-
veel meer te zeggen is. We spreken wel 
over ‘de kunst van het leven’. Maar be-
staat er ook zoiets als ‘de kunst van het 
sterven’? 
Hierover zal Carlo Leget op 30 oktober 
in de Duinzichtkerk spreken, en in 
gesprek gaan met de aanwezigen. 
Alle belangstellenden zijn van harte 
welkom.
Carlo Leget (1964) is hoogleraar 
Zorgethiek en geestelijke begeleiding-
swetenschappen aan de Universiteit 

voor Humanistiek, en bijzonder hoog-
leraar Ethische en spirituele vragen in 
de palliatieve zorg, vanuit de Associatie 
van High Care Hospices.

Voor meer informatie 
Ds. C. Van Duinen 
dscvanduinen@ziggo.nl 
070-887 94 10 of 06-218 827 98
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Kom naar de Beter Zien winkel voor (zonne-)brillen (o.a. Ralph Lauren, Dior, Ray-Ban en Persol),  
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

 
 

Op vertoon van deze advertentie 

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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Wie weet waar?
In onze wijk zijn mooie gebouwen, parken en pleintjes te vinden. Maar ook 
kleine, soms onopvallende details maken onze wijk zo mooi. In de vorige editie 
van ons wijkblad plaatsten wij een foto van een aap met de vraag van welk 
gebouw hij de entree bewaakt. 

1. Deze aap siert de entree van appar-
tementengebouw Duinzicht aan de Van 
Zaeckstraat. Hij werd gemaakt door de 
beeldhouwer J.C. Altorf. Aan de andere 
zijde van de entreedeur staat een 
hondje in hetzelfde gepolijste hard-
steen. Johan Coenraad (“Jan”) Altorf 
was een Haagse kunstenaar uit het 
Zeeheldenkwartier die leefde van 1876 
tot 1955. Zijn werken bevinden zich in 
vele Nederlandse openbare collecties, 
zoals het Rijksmuseum, Museum 
Kröller-Müller en het Haags 
Gemeentemuseum. Maar er zijn ook 
meerdere sculpturen van hem van 
sterk gestileerde dieren, uitgevoerd in 
verschillende materialen, te zien in 
onze wijk. 

2. Zijn eerste sculptuur in onze wijk 
maakte Jan Altorf voor zover bekend in 
1905. In opdracht van de architect J. 
Limburg maakte hij een bijzondere 
houten trappaal met aapjes voor het 
eigen huis van de architect aan de 
Nassau Dillenburgstraat 17.

3. Boven de entree van de Zuid-

Afrikaanse ambassade aan de 
Wassenaarseweg 40 zijn twee gieren 
van Altorf in Beiers graniet afgebeeld. 
Het gebouw werd in 1915 gebouwd als 
hoofdkantoor van de Nederlands-

Indische Spoorwegen en is het oudste 
kantoorgebouw in onze wijk. Het ont-
werp van architect B.J. Ouëndag is ge-
inspireerd op de stijl "Um Achtzehn-
hundert Bewegung". Dit was een 
conservatieve bouwstijl van het begin 
van de 20e eeuw met neoclassicisti-
sche invloeden en Jugendstil-
elementen. Het gebouw heeft boven-
dien een landhuisstijl omdat de Gravin 
van Bylandt bij de verkoop van de 
grond had bepaald dat er alleen (land)
huizen op gebouwd mochten worden. 

4. In 1921 ontwierp Altorf twee bron-
zen gieren voor de trap in de vestibule 
van woonhotel Boschzicht aan de 
Benoordenhoutseweg. Een woonhotel 
bestond uit luxe appartementen met 
uitgebreide collectieve voorzieningen. 
Het was een typisch Haags fenomeen 
dat aan het begin van de negentiende 
eeuw ontstond. Meer hierover leest u 
in de International Corner op blz  15. 
Dit woonhotel was het eerste van 
Nederland en werd gebouwd tussen 
1918 en 1920 naar het ontwerp van de 
architecten Verschoor en Rutten. Direct 

foto Rob Visser (www.jcaltorf.info)

1 2

3
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Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen
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Mocht u een 
mooie gevelsteen hebben 

of een ander bijzonder 
detail dat u 

belicht wilt zien? 

Maak een foto en 
stuur die op naar 

wieweetwaar@wvbn.nl

na de Eerste Wereldoorlog was het een 
gewild fenomeen. Er waren toen twee 
doelgroepen: de gegoede burgerij die 
het niet meer kon opbrengen om een 
vrijstaand huis met daarbij behorend 
personeel te betalen en de opkomende, 
welgestelde middenklasse, waarvan de 
vrouw des huizes meer zelfontplooiing 
eiste. Met één telefoontje naar beneden 
stond er voor de bewoners een auto 
klaar of was er mogelijkheid tot kin-
deropvang. Bij de voordeur stond een 
man in uniform die belde of het bezoek 
verder mocht komen en voor de bood-
schappen gaf je het personeel een 

briefje. In het huidige Boschzicht, dat 
tot appartementencomplex is ver-
bouwd, is nog altijd een huismeester 
aanwezig, al verzorgt deze tegenwoor-
dig voornamelijk het algemene onder-
houd. De bronzen gieren sieren nog al-
tijd de schitterende monumentale 
entreehal.

5. Op het Jozef Israëlplein 9-34 vinden 
we bij de entree van een voormalig 
woonhotel links een uil en rechts een 
slang met een adelaar in hetzelfde ge-
polijste hardsteen als de aap aan de 
Van Zaeckstraat. Een soortgelijke slang 

en adelaar, een verwijzing naar het he-
melse en het aardse, bewaken de in-
gang van het flatgebouw aan de Van 
Hogenhoucklaan. Het woonhotel aan 
het Jozef Israëlplein uit 1927 is een 
rijksmonument en werd ontworpen 
door de architecten Wils en Lourijsen 
in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid. 
Ook hier maakte Altorf bronzen beel-
den voor de trap in de vestibule. Helaas 
zijn deze kameleons in de loop der 
jaren verdwenen. 

6. In de volgende editie geven we ant-
woord op de vraag op welk van de vele 
kantoren in onze wijk we dit herken-
bare logo aantreffen. Herkent u het? 

Inge Kneppelhout-Reijnen 

foto’s Inge Kneppelhout-Reijnen

4 5

6
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Boeken  –  Boeken  –  Boeken  –  Boeken  –  Boeken
Het Benoordenhout in Beeld [1890 – 1940]
Aldus luidt de titel van de heruitgave 
van het boek ‘Benoordenhout belicht, 
momentopnamen 1890 – 1940’, ge-
schreven door C. van Wermeskerken en 
uitgegeven in 1992 door E.Couvée, 
’s-Gravenhage. 
Het is dan ook prijzenswaard dat 
Couvée algemene boekhandel v.o.f. het 
initiatief heeft genomen om dit boek 
opnieuw uit te geven. De redactie was 
in handen van Diederik Cannegieter, de 
eindredactie geschiedde door Marcel J. 
Schneijderberg. Dat de titel van het 
boek enigszins anders luidt wordt in 
het voorwoord uit de doeken gedaan.
De gelukkige bezitters van de eerste 
uitgave weten waar het boek over gaat, 
maar met dit nieuwe boek worden toch 
alle Benoordenhouters, jong en oud,  in 
de gelegenheid gesteld om zich te  
verdiepen in de ontwikkelingsgeschie-
denis van onze wijk. En het Benoor- 
denhout is een bijzondere wijk, want 
de oorsprong van deze wijk ligt toch 
voor een overwegend deel in de aan-
wezigheid van eeuwenoude buiten-
plaatsen als Oostduin, Arendsdorp, 
Groenhoven, Oosterbeek, de heerlijk-
heid Waalsdorp en aan de rand van de 
wijk het ruim 60 hectare grote land-
goed Clingendael. Nog steeds zijn 
namen als Van Bylandt, Van Brienen, 
Fagel, Van Zanen een begrip zoals uit 
het boek zal blijken.
Het jaartal 1890 is enigszins arbitrair 
want Van Wermeskerken grijpt bij zijn 
introductie terug tot zelfs de bronstijd. 
Delen van de oude kaart van Delfland 
van 1712, vervaardigd door J. en N. 
Kruikius, worden in het boek afgebeeld 
en vormen een gedegen referentie naar 
vroeger tijden en zijn nog steeds her-
kenbaar in de wijk.
Een scala aan onderwerpen komt aan 
de orde, van landelijk leven tot sport 
en spel. Zelfs de ‘armee’ vindt een 
plaatsje. Een blik op de inhoudsopgave 
is voldoende om een indruk te krijgen 
van het brede spectrum waarover het 
boek handelt.
Het boek is keurig voorzien van een re-
gister, heel handig om een bepaald on-

derwerp op te zoeken. De literatuur-
lijst werd nog eens uitgebreid door 
Cannegieter; interessant om te lezen, 
vooral voor liefhebbers, en noodzake-
lijk voor historici.
Het voorwoord werd geschreven door 
Henriette van Wermeskerken, de nabe-
schouwing door Schneijderberg.
Het spreekt bijna vanzelf dat elk recht-
geaard bewoner van het Benoor-
denhout zich dit nieuw uitgegeven 
boek eigen maakt, en mocht men twij-
felen dan is kennisname van voor-
woord en nabeschouwing een goed 
hulpmiddel om zich een eerste oordeel 
te vormen. En de prijs is hopelijk geen 
onneembare drempel; dure boeken be-
staan eenvoudig niet.

Ofschoon de redactie nauwlettend de 
auteur in zijn eer laat, inhoudelijk en in 

schrijfstijl, en er geen pogingen zijn ge-
daan om het boek te actualiseren, was 
dat soms onvermijdelijk. De toevoeging 
of wijziging, in een tekst of bij een foto, 
is altijd op subtiele wijze gedaan en zal 
niet opvallen tenzij men minutieus zou 
gaan vergelijken met de oude druk. Een 
voorbeeld van actualisering is te vin-
den op pagina 66: beschermd stadsge-
zicht, en op pagina 68 (Shellkantoor). 
Op diezelfde pagina werd bij de nieuwe 
druk in het oorspronkelijke zinnetje 
‘De Wijkvereniging Benoordenhout 
voert een moeizame strijd ‘ het 
woordje ‘voerde’ gezet. Helaas, dat 
moet toch echt nog in de tegenwoor-
dige tijd blijven...
Het is jammer dat geen melding wordt 
gemaakt over de verbronzing van het 
Emma beeld in het rosarium in het jaar 
2001. Wijkgenoot John Tielens heeft 
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daaraan een belangrijke bijdrage gele-
verd. Op pagina 24 staan bij de foto de 
namen van de twee jongetjes vermeld, 
heel terecht, alleen de foto is omge-
draaid. Aan te nemen valt dat hij nu 
goed staat. Opvallend is dat Van 
Wermeskerken in zijn boek meermalen 
het woord reliek gebruikte waar na-
tuurlijk relict wordt bedoeld. Zou de 
redacteur dat zijn ontgaan?
Een kleine correctie op Clingendael: 

het landgoed was in bezit van de Van 
Brienens niet van 1749 tot 1939, maar 
vanaf 1812. Het rosarium van Petzhold 
werd niet aangelegd, een erop geïnspi-
reerde  afspiegeling daarvan kwam 
niet eerder tot stand dan ca. 2006.
Zo zijn er nog enkele detailopmerkin-
gen te maken, maar dat heeft weinig 
zin, want het boek is er beter op ge-
worden en overzichtelijker, en de eer 
blijft hoe dan ook bij de oorspronke-

lijke auteur Van Wermeskerken, met 
een schouderklopje voor Diederik en 
Marcel: gaaf werk!

Joost S.H. Gieskes

Van ‘Benoordenhout belicht’(1992) naar  
‘Benoordenhout in beeld’(2013)
De heruitgave van het historische fotoboek over onze wijk van Kees van  
Wermeskerken is aanleiding voor een gesprek met zijn dochter, Henriette van  
Wermeskerken, die ook (weer) in het Benoordenhout woont.

Henriette ontvangt mij bij haar thuis 
en wij strijken neer in de vrolijke en 
lichte aanbouw die aan het huis is  
toegevoegd. Henriette is de oudste 
dochter van Kees en Wies Van 
Wermeskerken-Dutry van Haeften en 
is sinds haar jeugd betrokken geweest 
bij de totstandkoming en nu bij de her-
uitgave van dit bijzondere boek. Het 
voorwoord bij de nieuwe druk is van 
haar hand.
‘Mijn vader schreef graag voor het 
Wijkblad, zo is het begonnen’, legt 
Henriette uit. ‘Hij werkte als historicus 
bij het ministerie van Buitenlandse 
Zaken en was altijd erg geïnteresseerd 
in de historische details van de wijk. 
Hij liep en keek. Sinds 1977 schreef hij 
in het wijkblad over historische onder-
werpen zoals bijvoorbeeld de in onze 
wijk veel voorkomende bijzondere ge-
velstenen. De huidige rubriek ‘Hoe het 
was’ is, als ik mij goed herinner, oor-
spronkelijk zijn idee’.
Kees van Wermeskerken had zich voor-
genomen om na zijn pensionering een 
boek te maken over de historie van het 
Benoordenhout, en verzamelde daar-
toe jarenlang informatie die hij per 
hoofdstuk in mapjes opborg.  Deels ge-
baseerd op eerder geschreven stukjes 
voor het Wijkblad. Maar hij overleed 
voordat hij het boek kon afmaken.
Zijn echtgenote, Henriette’s moeder, 
besloot de droom van haar man be-

waarheid te doen worden. Zij kreeg 
daarbij hulp van mevrouw Ellen 
Couvee, die de uitgave ter hand nam, 
De titel van het in 1992 verschenen 
boek was ‘Benoordenhout Belicht’. Het 
boek is al jaren uitverkocht.
Op 28 augustus 2013, precies 25 jaar 
na de sterfdag van Kees van 
Wermeskerken, verscheen de heruit-
gave. Onder de titel ‘Benoordenhout in 
Beeld’. ‘Mijn vader twijfelde tussen die 
twee titels. Het werd de één, nu is het 
de ander. Marcel Schneijderberg, de 

huidige eigenaar van Couvee die het 
boek uitgaf, bedacht de titel 
‘Benoordenhout in beeld’ zonder dat 
hij wist dat het destijds al die titel had 
kunnen worden‘, vertelt Henriette. 
Het is nog steeds het enige historische 
boek over onze wijk. Verkrijgbaar bij 
boekhandel Couvee. Prijs € 24,95. 

Sophie Statema



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 201342

Wijk en winkel
Over the Top, bovenop!
Elly Stemerdink en Joke Velema zijn hoedenmaaksters en de bedenksters van ‘Over the Top’ 
aan het Jozef Israëlsplein nummer 8, recht tegenover het Rosarium waar koningin Emma al 
77 jaar over waakt. Wie, beïnvloed door de koninklijke blikken van de prinses, bij Over the 
Top op zoek gaat naar een hoge zije met een koordje voor als hij afwaait, Ascot-achtige 
zomerhoeden, komt bedrogen uit. Hier gaat het om luisterrijke cocktailhoedjes als unieke 
bekroning van vrouwelijke feestkledij. 

Stijlvol
Over the Top hoedenatelier is geves-
tigd in het pand dat Elly’s partner 
kocht van de luchtvaartvereniging en 
hij zorgde op elke verdieping voor stijl-
volle, ruim bemeten werkplekken en 
een inspirerende tuin. En daar, op de 
eerste verdieping, maken Elly en Joke 
hun hoedjes. Grappig, het naambordje 
bij de brievenbus is het onderste.
Elly Stemerdink is coupeuse van huis 
uit. Joke Velema heeft naaien van haar 
moeder geleerd en van Elly. Ze zijn nu 
vier jaar bezig. Het eerste hoedje ver-
scheen in de zomer van 2009. Die win-
ter hielden de dames een modeshow 
voor vrienden en kennissen. Ze show-
den zelf hun creaties. Dat heeft als 
voordeel dat er dames met een nor-
maal figuur in plaats van getailleerde 
stopnaalden op de catwalk lopen. Er 
hebben inmiddels drie shows plaats 
gevonden.
 

Advies
Samen gingen Elly en Joke ze naar ver-
volgcursussen hoeden maken.
Joke zat af en toe in Engeland bij Rose 
Cory die al een halve eeuw in ’t vak zit. 
Sedert 2001 komt alles wat ze maken 
in het fotografisch archief. Foto’s die 
weer nuttig zijn bij kleuradviezen en 
om geïnteresseerde dames te helpen 
bij een bepaald kledingstuk een keuze 
te maken. ‘Veel vrouwen vinden het 
moeilijk om te bepalen wat hen goed 
staat. Die willen graag  advies hebben. 
Als je weet dat je iets moois draagt, dat 
goed bij je past, is dat heel goed voor je 
zelfvertrouwen’, bevestigen Elly en 
Joke. Over the Top maakt hoedjes voor 
een speciale gelegenheid, passend bij 
speciale feestkleding, maar ze zijn wel 
vaker te dragen! Naarmate er meer 
hoedjes gemaakt en verkocht werden, 
groeide de diversiteit. Er worden 
steeds meer en verschillende materia-
len gebruikt. 

Hoedenmarkten
Hoeden maken vraagt als alle kunst om 
talent, studie en inspiratie.
Zoals de oude Italiaanse meesters hier 
kwamen en zich lieten inspireren door 
Hollandse wolkenluchten, zo gaan de 
dames van Over the Top graag naar 
hoedenmarkten en vooral naar het 
hoedenfestival in Caussade, Frankrijk. 
Daar komen hoedenmaaksters van 
binnen en buiten Europa bij elkaar, 
bestuderen nieuwe ontwerpen, mate-
rialen en technieken en letten op wat 
bij het publiek in de smaak valt. Thuis 
hebben ze dan weer een hoofd vol 
ideeën. 

Hoeden maken is puur handwerk en 
nooit twee keer hetzelfde. Elly en Joke 
hebben eigen ideeën, gebruiken ver-
schillende technieken en hebben ieder 
eigen voorkeuren voor kleuren en ma-
teriaal. ‘Je moet de dingen die je maakt 
zelf ook mooi vinden. Niet alleen maar 
iets doen, omdat het van je gevraagd 
wordt’, is het motto van Over the Top. 
Veel stoffen komen uit Engeland. Er is 
steeds meer animo voor hoeden. 
Daardoor groeit ook de diversiteit. 
Over the Top moet steeds meer ver-
schillende materialen in voorraad heb-
ben, om aan de vraag te voldoen.

Gelegenheidskleding met een bijpas-
send hoedje is niet langer weggelegd 
voor Kamerleden op Prinsjesdag. Van 
een bijzonder feestelijke dag iets extra 
moois maken, daarbij helpt een cock-
tailhoedje van Over the Top op je hoofd.

Bernard de Haas

foto’s credits Over the Top
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‘Stilstand is achteruitgang’ 
Zelden is het spreekwoord zo letterlijk bedoeld als hier door Maarten Binnendijk en 
Richard Odijk, fysiotherapeuten. ‘Te weinig bewegen leidt onherroepelijk tot narigheid,  
stilstand is achteruitgang’ is hun vaste overtuiging. Zo zeker klinken zij beurtelings, dat ik 
me begin te schamen dat ik niet op de fiets gekomen ben. 

35 jaar fysiotherapie
Maarten Binnendijk begon de praktijk 
35 jaar geleden aan de Weissen-
bruchstraat nummer 81. In al die tijd is 
wel het nodige veranderd. Dit was één 
van de eerste praktijken met een oefen-
zaal. Naast Richard Odijk hebben  
ook Remco Klinkenberg en Charles 
Vogelzang er hun dagtaak gevonden.
Na de algemene opleiding hebben de 
fysiotherapeuten van deze praktijk 
zich bekwaamd in orthopedisch manu-
ele therapie. Zij zijn specialisten op het 
gebied van het steun- en bewegingsap-
paraat. En het is juist deze kennis en de 
ruime ervaring onder andere met ver-
schillende sporten,  waardoor ze vooral 
over veel jongeren ongerust zijn.
Dat zit vooral in de manier van leven 
en heus niet alleen van de jongeren.

Stress
‘We zien ook dat mensen in de auto 
stappen en in één ruk naar een mid-
week wintersport rijden. Zonder voor-
bereiding, zonder oefeningen.
Vroeger werd er drie maanden skigym-
nastiek gedaan. En dan met de trein op 
vakantie. Een stuk veiliger en gezonder.’ 
Gelukkig is het niet alleen kommer en 
kwel. Steeds meer mensen bezoeken fit-
nesscentra, eten gezond en laten de 
auto staan. Toch nemen de klachten toe. 

Alles moet snel. ‘Steeds meer klachten 
zijn stress gerelateerd. Meer werk moet 
met minder mensen worden gedaan. 
Daardoor is 10 uur achter een beeld-
scherm zitten bijna normaal. Na het 
werk moeten mensen steeds meer zelf 
doen om de boel betaalbaar te houden. 
Lekker ontspannen is een grote luxe.

Verkeerde houding
De hoge spierspanning bij patiënten 
neemt steeds meer toe. Dat uit zich in 
slecht slapen, tanden knarsen, kaakklem, 
stijve nek en schouders, hoofdpijn. 
Moeilijk op te lossen problemen, omdat 
ze vaak uit de geest voortkomen. Over de 
ouderen in de wijk maken we ons niet zo 
veel zorgen’, vertellen Binnendijk en 
Odijk. ‘Men verzorgt zich goed en de ou-
deren hebben diverse interesses, waar-
door zij geestelijk en lichamelijk meestal 
in goede conditie blijven.’ De meeste zor-
gen gaan uit naar jonge mensen.
Veel te veel en te lang achter compu-
ters en tablets, met de auto naar school 
gebracht en weer opgehaald anders 
kunnen ze niet op tijd bij muziekles 
zijn. Uren in een verkeerde houding. 
Op school zou daar veel meer aandacht 
voor moeten zijn. Vergeleken bij goed 
en recht zitten, geeft een verkeerde 
houding drie keer zoveel druk op de 
tussenwervelschijven in de ruggen-

graat. Jaren later is er dan een hernia 
of andere pijnlijke situatie op te lossen. 
Er zou bij schoolbesturen en ouders 
meer aandacht voor moeten zijn. In 
hoogte verstelbare tafels waarvan het 
blad schuin moet kunnen staan, helpen 
een kind recht zitten. Laat ouders 
vooral goed nadenken over de gevol-
gen van de gebogen houding die voor-
komt bij computers en I-pads. Hoeveel 
uren per dag zit een kind in een gebo-
gen houding? Op latere leeftijd heeft 
dat grote gevolgen door slijtage aan ge-
wrichten en de wervelkolom.

Genezend geluid
Sinds enkele jaren voert de praktijk ook 
de Groene Golven, een zelfstandige 
praktijk binnen de praktijk voor sportfy-
siotherapie en orthopedische manuele 
therapie. De methode komt uit Finland 
en is in Nederland uitgebreid getest.
Een stoel met ingebouwde luidspre-
kers kan verschillende soorten geluid 
door het lichaam laten gaan. 
Pijnvermindering, verminderen van 
slaapproblemen, bevorderen van 
bloed- en lymfecirculatie, herstel van 
blessures kunnen door de diepe sti-
mulerende massage door speciaal ge-
luid worden bereikt.

Sinds fysiotherapie direct toegankelijk 
is, is de verantwoordelijkheid van de 
fysiotherapeut groter geworden. 
Steeds vaker zijn fysiotherapeuten spe-
cialisten. Daardoor kan het voorkomen 
dat een praktijk u verwijst naar een an-
dere praktijk waar de therapeuten an-
dere specialisatie hebben. 
Helaas is ook in de zorg het tempo 
maatgevend. De huisarts en de specia-
list hebben tien minuten voor vaststel-
len van de klacht, onderzoek, bespre-
ken van de therapie en dan nog 
administratie. Geen wonder dat stress 
ook onder zorgverleners een rol speelt.

Bernard de Haas

foto Bernard de haas
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Benzine maakt plaats voor Bouwmeester
Het garagebedrijf van de broers Henk 
en Jaap van Silfhout aan de Else 
Mauhslaan verhuist. De nieuwe naam: 
Garage Duindal aan de Walenburg 21, 
2591 BR Den Haag, 
telefoon: 324 05 86. Dat is ’t Kleine Loo 
en bij winkelcentrum Mariahoeve.

foto Bernard de haas

De trouwe klanten hoeven zich geen 
zorgen te maken. Henk Silfhout rijdt in 
precies zes minuten zonder halsbre-
kende kunsten van de oude naar de 
nieuwe locatie. Half oktober komen er 
hekken om de pompen en de garage en 
de deur gaat op slot. ’t Is even wennen, 
maar uw vierwieler hoeft niets te kort te 
komen. Tanken kunt u daar echter niet.

De garage
Henk en Jaap van Silfhout zijn zelf de 
initiatiefnemers tot de verhuizing.
Ze begonnen op 12 februari 1985. Nu 
begint het gebouw te verslijten en na 
28 jaar keken ze ook uit naar een be-
drijf dat ze straks aan een opvolger 
kunnen overdoen. Je kunt de boel wel 
sluiten, maar wat dan? Er moest iets 
nieuws komen. Gerard de Greef, pro-
jectontwikkelaar kenden ze nog van 
school. Hij kwam met het idee voor de 
Bouwmeester. En zo werden de plan-
nen definitief. 
Henk en Jaap van Silfhout zijn oldtimer 
specialisten. Vooral de mannen zullen 
dat fraais dat regelmatig op hun par-

keerterreintje te zien was, wel een 
beetje missen. Misschien een mooie 
autoshow bij de afscheidsborrel?

De Bouwmeester
Nu ruim 70 procent van de apparte-
menten is verkocht, is er geen twijfel: 
De Bouwmeester komt er. Het gebouw 
komt op de footprint van het benzinesta-
tion. Het legt geen overdreven beslag op 
de vrije open ruimte.
Officieel heet het gebouw dan wel De 
Bouwmeester. Maar zo zal het nooit be-
kend worden. De Pinda en de Krakeling 
zijn de meest waarschijnlijke bijnamen. 
Gezien de aard van de bewoners zal er 
wel niemand ooit zeggen dat hij, of zij, in 
de Pinda woont. Het wordt dus Krakeling.  
Eerst maar even wat veel gehoorde zorg 
bekijken: ‘Waar parkeren de bewoners 
straks hun auto.  Het is nu al overvol’.
Er komt een royale parkeergarage 
onder het gebouw met meer plaatsen 
dan er appartementen zijn voorzien.
Van buiten wekt het gebouw van acht 
verdiepingen de indruk dat je er dwars 
door heen kijkt, zo veel glas is gebruikt 
voor de gevels. Gerard de Greef, ex-Be-
noordenhouter, heeft architecten 
Geurts en Schultze een gebouw laten 
ontwerpen dat niet als een blok beton 
de omgeving overschaduwt. Licht, bin-
nen zowel als buiten was een belang-
rijk criterium. Interessant van vorm en 
binnen een klassieke indeling. 
Duurzaam, energiezuinig en vooral 
passend in de klassieke omgeving van 
Benoordenhout. Je kunt er gewoon on-
derdoor wandelen.
Tijdens de bouw zullen het fietspad en 
het wandelpad deels geblokkeerd zijn. 
Maar als alles klaar is, zijn die keurig 

teruggelegd. Voor verwarming wordt 
warme lucht uit de ventilatie terugge-
wonnen. Er is geen blokverwarming. 
Elk appartement heeft zijn eigen onaf-
hankelijke  voorziening voor de indivi-
duele wensen van de bewoners. In no-
vember wordt begonnen met slopen en 
graven, anderhalf jaar later kunnen de 
nieuwkomers er in.

De bewoners
De bewoners, meest stellen, hebben 
voor het overgrote deel een oude relatie 
met het Benoordenhout. Er is een echt-
paar dat na 34 jaar Amerika terugkomt 
in het Benoordenhout. Gerard de Greef 
beschrijft de bewoners als ‘Jonge senio-
ren waarvan sommigen al hier waren en 
een aantal uit het buitenland weer thuis 
wil wonen. Vaak mensen, die door hun 
werk gewend zijn aan een zekere luxe 
en aan veel ruimte. Dat is waarom ze 
kiezen voor De Bouwameester.’ Het is 
een groep die, samen met de medewer-
kers aan het Strafhof, een positieve bij-
drage levert aan de ontwikkeling van de 
bedrijven op het dan vernieuwde 
Willem Royaardsplein en de omgeving.

De techniek
Ingenieur Broersma is de constructeur 
van De Bouwmeester. Hij is een gebo-
ren en getogen Benoordenhouter en hij 
is ongerust over de leegstaande kanto-
ren, waarvan we er in Benoordenhout 
veel te veel hebben. Hij wijst op de 
grote zorg die bij De Bouwmeester be-
steed is aan de goede grondwaterstand 
en hij vertelt met nadruk dat de gevels 
van het gebouw géén deel uitmaken 
van de dragende constructie.
Mocht er over een jaar of dertig be-
hoefte zijn aan een ander gebruik van 
het gebouw, dan kunnen de gevels er af 
en dan is De Bouwmeester goed aan te 
passen aan een nieuwe tijd. Gerard de 
Greef zegt tot slot: ‘We kunnen moppe-
ren over de overlast die het bouwen 
onvermijdelijk met zich mee brengt, en 
we kunnen ook blij zijn met wat we 
krijgen. Ik ben er van overtuigd dat het 
gebouw en de bewoners prima passen 
in het Benoordenhout.’

Bernard de HaasFoto de bouwmeester
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Ouderen in de wijk
Drie Alzheimer cafés geopend
Een Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, 
hun naasten en belangstellenden. Elke maand kunnen bezoekers in alle openheid 
met elkaar praten over leven met dementie, als patiënt, mantelzorger of belang-
stellende. De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskun-
dige of gastspreker, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen  
kunnen uitwisselen. In Nederland zijn meer dan tweehonderd Alzheimer Cafés.

Ook in het Haagse Hout, in Loosduinen 
en in Scheveningen, zijn Alzheimer 
Cafés geopend. Vanaf 19.00 uur is er 
inloop en staat er een kopje koffie 
klaar. Om 19.30 uur start het pro-
gramma en om 21.00 uur eindigt de 
avond. Iedereen is van harte welkom; u 
hoeft zich niet aan te melden.

Haagse Hout: iedere eerste woensdag 
van de maand van 19.00- 21.00 uur in 
het Ontmoetingscentrum Haagse Hout, 
Ivoorhorst 155, 2592 TH Den Haag

Loosduinen, iedere tweede donderdag 
van de maand van 19.00- 21.00 uur in 
het Ontmoetingscentrum Mozartduin, 
Mozartlaan 211b, 2555 JE Den Haag

Voor meer informatie over de 
Alzheimer Cafés in Haagse Hout en 
Loosduinen kunt u contact opnemen 
met Jozien Wolthers, programmacoör-
dinator ontmoetingscentra-dementie 
Loosduinen en Haagse Hout, 
tel 06-138 021 18 
email  jwolthers@cardia.nl

Zie ook: www.cardia.nl/zorg-voor-
thuiswonenden/ontmoetingscentrum-
en-dagverzorging

Scheveningen iedere eerste woensdag 
van de maand van 19.00 -21.00 uur in 
het wijk -en dienstencentrum de 
Mallemok, Westduinweg 40, schevenin-
gen. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Marlèn Haring, coördina-
tor van het Alzheimer Café Scheveningen 
en ouderenadviseur bij Welzijn 
Scheveningen tel. 070-416 20 20.

Informatiebijeenkomsten Zorg en Welzijn goed bezocht
Wijkbewoners uit het Benoordenhout 
informeren over de mogelijkheden van 
zorg en welzijn. Dat was het doel waar-
mee veertien organiserende partijen 
schouder aan schouder in ’t Benoor-
denhuis stonden tijdens de informatie-
bijeenkomsten Zorg en Welzijn op 5 en 
10 september jl. Het grote aantal aan-
meldingen voor beide dagen geeft aan 
dat dit onderwerp in de wijk leeft.
 
Na een introductie van alle aanwezige 
zorg- en welzijnsorganisaties en uitleg 
over de ontwikkelingen in de thuiszorg 
was er gelegenheid tot het stellen van 
vragen. ‘Op welke zorg heb ik in de toe-
komst nog recht?’ en ‘Bij wie moet ik 
zijn als ik behoefte heb aan zorg?’ 
Mensen maken zich zorgen over de be-
schikbare zorg, nu en in de toekomst.
 
‘Met alle veranderingen op komst  
moeten we zorgen dat we de kwaliteit 
van de zorg kunnen waarborgen. 
Samenwerking tussen zorgpartners, 

vrijwilligers, wijkbewoners en hun fa-
milie, vrienden en mantelzorgers is dan 
essentieel. Met de voorlichtingsbijeen-
komst hebben we met elkaar hiervoor 
de eerste stap gezet’, aldus  
dagvoorzitter Natalie Bommeljé van 
Evita Zorg. Huisverpleegkundige Loes 
Madern van Florence vult daarop aan: 
‘We willen wijkbewoners laten zien dat 
wij als partners samenwerken en waar 
nodig gericht naar elkaar kunnen 
doorverwijzen.’

 Namens de wijkvereniging nam voor-
zitter Jhr. mr. J.P. de Savornin Lohman 
het woord en hij betitelde de ontmoe-
ting in het buurthuis als een goede ma-
nier om een beeld te krijgen van de in-
formatiebehoeften in de wijk.
 
Door het grote aantal aanmeldingen en 
de positieve reacties op het initiatief be-
kijken de betrokken organisaties of de 
informatiebijeenkomst in het najaar een 
derde maal kan worden georganiseerd.



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 201346

De bijeenkomst Zorg en Welzijn van 10 september  
gezien vanuit een toehoorder

Verandering
Van belang is nog even in te gaan op de 
veranderingen. De komende verande-
ringen zijn onderdeel van het bezuini-
gingsbeleid van de rijksoverheid. Er 
wordt veel van wat tot nu toe centraal 
geregeld is, overgeheveld naar de ge-
meenten. Het voordeel moet dan zijn, 
dat gemeenten veel dichter bij de men-
sen staan, dan de regering. Gemeenten 
kunnen dus veel beter beoordelen wat 
werkelijk nodig is en dat zo doelmatig 
en zo goedkoop mogelijk uitvoeren 
voor zorgvragers. Nederland heeft 408 
gemeenten. Het aantal wordt kleiner 
door de herindeling van gemeenten 
met minder dan 100.000 inwoners. 
De hier volgende toelichting komt uit 
de antwoorden op de vele vragen die 
tijdens of na de presentatie werden 
gesteld.

Bezuinigingen in de zorg
Onlangs werd bekend dat alle gemeen-
ten samen 6 miljard zullen moeten be-
zuinigen. Per gemeente komt dat neer 
op 15 miljoen euro, de grote meer, de 
kleine minder. Annemarie Jorritsma, 
voorzitster van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, heeft  gezegd 
dat bij de meeste gemeenten al fors is 
beknot op cultuur, sport, onderwijs, 
openbare ruimte en ambtenaren. Nu is 
de zorg aan de beurt. Zorg is niet alleen 
de zorg voor ouderen, maar ook de 
zorg voor jongeren met een beperking.
De gemeente krijgt er taken bij, maar 
niet meer geld. Behalve salaris of pen-
sioen, wordt ook rekening gehouden 
met spaargeld om uw eigen bijdrage 
vast te stellen. Dat doet het CAK, het 
Centraal Administratie Kantoor en dat 
stuurt u ook de rekeningen.

WMO
De Wet Maatschappelijke Onder-
steuning, de WMO, wordt van oudsher 
door gemeenten uitgevoerd. Daarin zit-
ten rolstoelen, scootmobielen, trapliften 
en andere woning aanpassingen en ook 
de hulp in de huishouding, parkeerkaar-
ten en gedeeltelijk ook vervoer. De 

eigen bijdragen zullen ongetwijfeld stij-
gen. Huishoudelijke hulp krijgt u als u 
die hard nodig heeft, maar niet zelf kunt 
bekostigen. Hier gaan mantelzorgers 
een grote rol spelen. Dat hoeven geen 
familieleden te zijn!  Een vriend of 
vriendin, vrijwilliger die de noodzake-
lijke zorg op zich neemt, is ook mantel-
zorger. Zo iemand kan ook in aanmer-
king komen voor het mantelzorg 
compliment. Een klein financieel ca-
deautje van de overheid als dank. Uit de 
AWBZ krijgt de gemeente begeleiding, 
verpleging en verzorging toegewezen.

AWBZ
AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten is een volksverzekering 
tegen de risico’s van bijzondere ziekte-
kosten. We betalen er premie voor. 
Persoonlijke verpleging, verzorging, 
begeleiding zitten daar nu nog in, maar 
die gaan naar de gemeenten. Opname 
in een instelling valt ook binnen de 
AWBZ. Echter: dat wordt een stuk 
moeilijker. De ernst van de situatie van 
een zorgvrager valt in een zorgzwaarte 
pakket. Hoe ernstiger de situatie, hoe 
zwaarder het pakket. Opname kan al-
leen nog als betrokkene valt in pakket 
5 of hoger. Van één tot en met vier moet 
iemand nu thuis blijven wonen. Dat 
kan een enorme belasting zijn voor 
partners en overige gezinsleden.

Er kan dan hulp in de huishouding, ver-
zorging en verpleging worden aange- 
vraagd. 
Vanaf 2015 moet dat bij de gemeente. 
Voor elke vorm van AWBZ-zorg is een 
indicatie van Centrum Indicatiestelling 
Zorg nodig. Voor het Benoordenhout 
zit dat in Rijswijk, 
telefoon 088-789 14 20

PGB
PGB of Persoonsgebonden Budget is 
het geld dat de overheid u ter beschik-
king kan stellen om zorg of een voor-
ziening in te kopen. Het is ontstaan 
omdat de overheid dacht dat we dat 
zelf vaak goedkoper konden dan de ge-
meente of het zorgkantoor.
We kunnen dus vaak kiezen tussen 
zorg in natura of geld om zorg in te 
kopen. Er zijn twee soorten. Voor 
AWBZ-voorzieningen krijgt u het van 
het zorgkantoor. Voor Benoordenhout 
is dat Zorgkantoor Haaglanden, tele-
foon 070 - 376 02 34. Voor WMO-
voorzieningen klopt u bij de gemeente 
aan. Echter: dat geld vraagt om een 
deugdelijke verantwoording. Wie dat 
ook voor ons doet, we blijven zelf ver-
antwoordelijk. Vertrouwt u uzelf niet 
op het terrein van de boekhouding en 
hebt u geen vertrouwenspersoon, 
vraag dan de Sociale Verzekeringsbank 
in Utrecht, telefoon 030-264 90 00.
 
Rol van de wijkvereniging
Aan het einde van de bijeenkomst be-
dankte de voorzitter van het wijkbe-
stuur Jhr. mr. J.P. de Savornin Lohman 
de deelnemende organisaties.
Onze voorzitter verwacht dat juist door 
de krimpende budgeten de wijkvereni-
ging meer betrokken zal raken bij voor-
lichting en bevordering van goede sa-
menwerking .

Bernard de Haas

foto Bernard de haas
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Wist u dat?
Brand in boerderij Clingendael
In de nacht van 29 op 30 augustus 2013 
is brand uitgebroken op boerderij 
Clingendael. De boerderij is gebouwd in 
1880, gemoderniseerd in 1981. Het is 
een Rijksmonument.
Veehouder Marcel Kleijweg en zijn gezin 
bleven gelukkig ongedeerd evenals de 
veestapel. De schade aan de stal en het 
woonhuis is echter groot. Buren zorg-
den meteen voor een tijdelijk onderdak 
voor de familie. Voor de aankomende 
winterperiode moet er een oplossing 
komen voor de nu dakloze koeien en an-
dere dieren. Het is de bedoeling dat een 
door de brand gespaarde schuur op het 

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 4 november 2013 
De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele  zetfouten.

Babykleding en –artikelen gezocht
Stichting Slimme Boefjes uit Voorburg heeft als doel aanstaande ouders met een krappe beurs te helpen met hun baby- 

uitzet. Slimme Boefjes zamelt daarvoor gebruikte babyspullen in en maakt daarvan de StartKid, een startpakket met  
alle basisbenodigdheden voor baby’s. De spullen zijn gebruikt, maar van goede kwaliteit en gewassen voordat ze in  

de StartKid komen. Wilt u babykleding of andere spullen afgeven? Dat kan op Schoutenstraat 66. 
Maak een afspraak via 06 - 110 423 40 of marielschouwink@gmail.com

Hondenoppas gevraagd
Oppas/logeeradres gevraagd 

voor 3 jarige labrador in incidentele 
gevallen, liefst met tuin,  

omgeving park Clingendael. 
Tel 070 - 324 50 55

Oppas aangeboden
Indien u behoefte heeft aan een 

oppas, die zo nu en dan bij u 
inspringt, doe ik dit graag. Gaarne 

wel in het Benoordenhout en  
maximaal rond de 12 uur per week. 

Tijden in overleg.
Tel 06 - 307 343 41

Gezelschapsdame aangeboden
Mocht u behoefte hebben in een  

wandeling, voorlezen, een concert  
of schouwburg bezoek of gewoon  

een gezellig praatje, dan doe ik  
dat graag met u.

Tel 06 – 307 343  41

foto Joost Gieskes

erf daartoe geschikt gemaakt wordt. Dat 
kost ca. € 5.000. Deze kosten dekt de 
verzekering niet. Ondertussen hebben 
enkele buurtbewoners aangegeven de 
boer hierin te willen steunen. Ook de ge-
meente Den Haag heeft toegezegd bij te 
zullen dragen.Voor informatie over bij-
dragen aan dit initiatief verwijzen wij u 
graag naar de website van de wijkver-
eniging, zie www.wvbn.nl.
Uit ‘Ballade van den boer’, door J.W.F. 
Weremeus Buning:

Men heeft de boer zijn hof verbrand
Maar de boer hij ploegde voort

De werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel starten in oktober!Glasvezel in het 
Benoordenhout
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Werkzaamheden aan 
tracé tram 9: tijdelijk 
vervangend busvervoer
Het gehele tracé van lijn 9 wordt geschikt gemaakt 
voor de nieuwe trams die vanaf 2014 in Den Haag 
gaan rijden. Het tracé loopt van Vrederust tot 
Scheveningen en wordt in delen aangepast. De 
nieuwe voertuigen zijn ruimer en comfortabeler 
dan de huidige rode trams, hebben een gelijk-
vloerse instap en brede deuren. Hierdoor kunnen 
ook reizigers met een kinderwagen, zware bagage 
of rolstoel gemakkelijk instappen.

Naar verwachting starten in het najaar van 2013 de 
eerste werkzaamheden. 
Het werk aan het spoor op de Prinsessegracht, tus-
sen Bosbrug en Houtweg, wordt dan gecombineerd 
met rioleringswerkzaamheden. 
Vanwege de werkzaamheden is tramlijn 9 dan drie 
weken buiten dienst, er wordt vervangend busver-
voer ingezet. De andere werkzaamheden staan ge-
pland in 2014 en 2015. Ook dan rijdt lijn 9 twee-
maal een periode van vier maanden niet en wordt 
vervangend vervoer ingezet.

Voor actuele informatie zie www.denhaag.nl

Van de Chef 
Mallorquinse coca de verduras 
door Cometa Culinair

Benodigd Een plat bakblik met rand ca 
30x40 cm, ca. 400 gr tarwebloem, 1 el 
varkensvet (reuzel), 50 ml water, 50 ml 
bier, 50 ml olijfolie, ½ tl zout,1/2 
Courgette, in kleine blokjes, zonder 
zaadkern, 1 ui, 1/2 rode paprika, 2 
lichtgroene puntpaprika's, 4 tenen 
knoflook, alles in kleine stukjes, 1 ont-
velde tomaat van zaad en vocht ont-
daan, in stukjes, Zout, 1 tl papri- 
kapoeder, snufje Cayennepeper, Peper 
uit de molen.

Bereiding
Meng alle groenten met een ½ tl zout 
in een grote kom. Zet een nacht in de 
ijskast. Giet het vocht de volgende dag 

af en dep vocht weg met wat papier. 
Meng de olijfolie, paprikapoeder, ca-
yennepeper en gemalen peper erdoor.
Verwarm de oven voor op 180 graden 

boven en onder warmte. Voor het deeg 
doe je de reuzel, water, bier zout en 
olie in een kom en voeg de bloem toe. 
Kneed goed door met de hand. Niet te 
nat niet te droog, maar soepel. Doe er 
water of bloem bij voor de gewenste 
kneedbaarheid. Leg de deegbal in het 
bakblik en werk het met je vingers uit 
tot een platte laag in het blik. Druk de 
randen nog even aan met een vork om 
een opstaand randje te creëren. De 
klaarstaande groente kan je nu over de 
deegbodem in een dunne gelijkmatige 
laag verdelen. Blik in de oven en ga na 
30-60 minuten eens kijken. De groen-
tes moeten een beetje schroeien en het 
deeg moet kleur krijgen. 

Op zoek naar lingerie
Afgelopen donderdag 19 september kregen de dames van Pink 
en Lie een man in de winkel. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker 
maar deze meneer kwam niets voor zijn vrouw uitzoeken.
Na enige tijd kregen de dames in de gaten dat deze meneer op de 
vlucht was voor de politie…..die binnen 3 minuten dan ook de 
winkel kwam binnen vallen om de man te arresteren!
U ziet, nooit een saai moment in het Benoordenhout!

archieffoto google
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De redactie van het wijkblad verzorgt alleen de publi-
katie van deze rubriek en is derhalve niet aansprake-
lijk. Afspraken over de tarieven dienen onderling te 
worden gemaakt. Als een babysit blijft slapen, dan 
wordt het tarief berekend tot het moment van thuis-
komst van de ouders. Verder is het belangrijk dat er 
duidelijke afspraken  zijn over de tijd van thuiskomst 
en ook over het al dan niet ontvangen van bezoek  
tijdens het babysitten. Het is voor iedereen prettiger 
als dit van tevoren goed geregeld is.

Naam Telefoonnummer Geb. Bijz. 
Noa ter Avest 06 - 246 344 64 ‘99 
Fay van Baar 070 - 324 38 77 ’95 E X
Sascha Berkelaar 06 - 188 638 06 ‘93 X
Jules van Beurden 06 - 208 950 64 ’98 E F
Suzanne Bours 06 - 163 672 72 ‘96 X
Isabella Busser 06 - 394 862 06 ‘94 E
Frédérique de By 070 - 324 91 99 ’93 E
Lisanne Cohen 070 - 328 23 88 ‘96 E X
Max Croese 070 - 385 98 80 ‘97 E
Bart van Diemen 06 - 811 428 32 ‘98 E S
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 
Geoffroy Feij 06 - 521 941 21 ’96 E F D
Alwine Fennema 06 - 473 597 18
  070 - 328 10 15 ‘98 E
Cathérine Frissen 070 - 326 48 64 ’94 E
Anne-Roos Frissen 070 - 326 48 64 ’96 E
Lidewij van Ham 06 - 467 445 56 ’95 

Charlotte van der Gaag 06 - 532 864 52  
Gilles Gentis 06 - 141 618 59 ’99 E F
Kyllian ten Kate 06 - 394 461 94 ’96 E
Jolijn Kouwenhoven 06 - 450 034 97 ’97 E
Sabine Kouwenhoven 06 - 107 429 35 ’95 E
Githa Langeweg 06 - 122 497 39 ’94 E
Maguy Leyzers Vis 06 - 235 843 39 ‘95 E
Heleen Luijt 06 - 131 857 73  ’94 E
Thomas Luijt 06 - 202 629 76
  070 - 324 82 75 ‘96 E 
Emilie Maclaine Pont 06 - 516 263 36  ’85 E 
Marieke McKenna 06 - 504 073 51  ’94 E F
Maria van Meurs 070 - 324 18 19 ‘91 E F
Floor Nicolaï 06 - 422 759 22 ‘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
Juliette Kool 06 - 555 198 04 ’00 E X
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
Claire Willemink 06 - 485 801 67 ‘98 E 
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 info@wvbn.nl

Verklaring tekens
E - ook Engelstalig - English spoken  X -   alleen in het 

weekend
F - ook Franstalig - parle français  S - ook Spaanstalig
D - ook Duitstalig - spricht Deutsch  O - overdag

Babysitters

Schaakprobleem 127 U aangeboden door Schaakclub Benoordenhout

Wit aan zet dreigt een stuk te verliezen. Toch kan hij fraai 
winnen. Hoe?

Oplossing probleem 126: 1.Pg6+! fxg6 2.Dxg6 zwart gaf 
op (2… Df7 3.Dd6+! Kg7 4.Lxd5 cxd5 5.Te7 enz.) Azarov-
Michalik, Tsjechië 2013

Inlichtingen over de schaakclub: 070-3248275 of 
schaakclub@ziggo.nl
Internet: www.scbenoordenhout.nl
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Wijkvereniging Benoordenhout
Postbus 96839 2509 JE  Den Haag
website www.wvbn.nl
twitter @wvbenoordenhout

Bestuur
Voorzitter 
Pieter de Savornin Lohman 
voorzitter@wvbn.nl 

Secretaris 
Dick van der Klei 
secretaris@wvbn.nl

Penningmeester 
Wim Borsboom 
penningmeester@wvbn.nl

Leefomgeving 
Willem Hoekstra 
ro@wvbn.nl

Corine Buter-de Haas
Adviseur Ruimtelijke Ordening (RO)

Jongeren-ouderen-expats 
Jeannine de Hoop Scheffer 
joe@wvbn.nl 

Cultuur 
Willemien de Vlieger-Moll 
cultuur@wvbn.nl

Ledenadministratie
Mirjam Kroemer 
info@wvbn.nl
kosten lidmaatschap € 10,- per jaar
070 – 324 03 07

Bankgegevens 
NL34INGB0003804427 
t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout 

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

Beheerder
Mevr. Ria Heemskerk-Okhuijsen 
06 – 207 582 42

Activiteiten Wijkcentrum 
Contactclub Benoordenhout (55+)
Rinia de Bruin 070 – 328 24 77
rinia.db@zonnet.nl

Eerste Haagsche Bridgevereniging
Ma-, di-, wo-, en vrijdagmiddag, 
Mevr. A. Kolstee, 070 – 324 79 20

Bridge Club Redubeth
Donderdagavond, Mevr. E. Goossens
 070-324 86 07

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

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

Yoga
Vrijdagochtend, mevr. J. Hogendonk 
070 – 328 08 67

Vogelbescherming
De heer T. Haase 070 – 354 39 16 

Orchideeënclub
Mevr. Mayke Kok 071 – 561 38 78

Diverse instanties
Gemeente ‘s-Gravenhage 
Algemeen informatienummer
14070. 
Gemeenteberichten te volgen op 
www.denhaag.nl/gemeenteberichten

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

Stadsdeelkantoor Haagse Hout
Loudonstraat 95, 2593 RV Den Haag 
070 – 353 58 00
Openingstijden Publiekszaken 
(voorheen Burgerzaken)
Ma-, wo-, do- en vrijdag van 8.00 tot 
14.00 uur. Di- van 12.00 tot 20.00 uur.

Ouderenwerk Haagse Hout
I-shop in het WDC Bezuidenhout
Postadres Joh. Camphuysstraat 25 
www.voorwelzijn.nl
Vóór Welzijn 070-347 72 97 

Telefooncirkel 55+
Mevr. Denise van der Hulst,
denise.vanderhulst@voorwelzijn.nl
070 - 347 72 97

Aanmelden Wijkbus
tussen 10.00 en 11.15 uur: 
070-347 74 98

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

Bibliotheek Benoordenhout
Woonzorgcentrum Oostduin 
Goetlijfstraat 5, 070-754 05 55
Open op di-, wo-, en vrijdag
van 14.00-17.00 uur 

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

Boodschappen begeleidingsdienst 
(BBD)
070 - 364 66 61

 Problemen in de wijk?
Bij noodgevallen bel 112
Brandweer – politie – ambulance

Politie 
Bureau Overbosch 
0900 – 8844
Vlaskamp 1 2592 AA Den Haag 
Wijkagent: de heer Ernst Käuderer 
ernst.kauderer@haaglanden.politie.nl 

Arts nacht/weekenddienst
Van 17.00 tot 08.00 uur, in het weekend 
en op erkende feestdagen. 
SMASH 070 - 346 96 69

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

Klachtenraad Welzijn en Gehandicapten
070 – 365 06 00

Klachten overlast
070- 353 58 56

Klachten riolering
070- 353 30 00 of 070-353 3003

Melding Graffiti
070-353 46 05 of 070-353 41 29
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Wilt u graag blijven wonen in uw eigen 
fraaie omgeving?
Zorggroep Oldael biedt u daarvoor een unieke 
mogelijkheid in haar zorg-wooncentra Oldeslo 
en Aelbrecht van Beijeren. En het prettige is dat u 
een appartement kunt betrekken mèt of zonder 
indicatie voor zorg en wonen. Ook resideren in 
een comfortabele aanleunwoning behoort tot de 
mogelijkheden. 

Vrijblijvend kennismaken? 
Neem dan contact  op me de  clientadviseur van 
Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren, 
telefoon 070 - 5300530. 
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 gecerti� ceerd sinds 
28 september 2004

Dr Anton Philipszaal    
Lucent Danstheater    

Nieuwe Kerk

Cultuur aan het

Bestel nu de
Seizoensbrochure

2013/2014!
DANS   KLASSIEKE MUZIEK   SPEKTAKEL   OPERA

Bestel uw brochure via 

www.ldt.nl / T 070 - 88 00 333



Zondag in Den Haag

met Paul van Vliet

De Ideale Man
het Nationale Toneel

Levenslang theater

met Eric & Beau Schneider

De mooiste voorstellingen spelen in de Koninklijke Schouwburg! 
Bestel nu uw kaarten via www.ks.nl

Madame Rosa
het Nationale Toneel


