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Beste wijkgenoten,
Voor u ligt alweer het Kerstnummer van uw Wijkblad. Wat een jaar! We hebben gezamenlijk Koninginnedag, de 
Open Atelierdagen, de Benoordenhout Sportdag en Sinterklaas gevierd, maar ook maken we ons collectief  
zorgen over de grote kantorenleegstand, de sluiting van Arendsdorp, de luchtkwaliteit en de toekomst van de 
zorg. We hebben kennis gemaakt met Benoordenhouters in den Vreemde en met bekende wijkgenoten, met 
Benoordenhoutse schrijvers en een Chef, we kijken net iets beter om ons heen sinds we in de rubriek Wie Weet 
Waar op de mooie details van onze wijk worden gewezen. We hebben bijdragen ontvangen van vele lezers en 
ook de diverse reacties die de redactieleden hebben ontvangen betekenen dat het Wijkblad een belangrijke  
bijdrage levert aan de discussie in de wijk en ook daarbuiten. We hebben een overweldigend gevoel van saam-
horigheid en betrokkenheid betuigd zien worden in het Benoordenhout; de uiterst succesvolle actie Buurt 
steunt Boer, de steun na de oproep voor Hart voor Gambia en de inbreng bij de Voedselbank getuigen daarvan. 

Wij hopen dat u de verschillende artikelen, verhalen en interviews in deze editie met veel plezier zult lezen. U 
zult zien dat er een nieuwe rubriek in het leven is geroepen, onder de titel ‘Bewoner in de Schijnwerpers’. Kent 
u iemand die het verdient om in het zonnetje te worden gezet of die een bijzonder talent heeft, laat het ons 
weten via wijkblad@wvbn.nl. Wij zien uit naar een nieuwe jaargang met wederom veel bijdragen van lezers en 
mooie verhalen. 

Namens de redactie wens ik u en uw dierbaren prettige Kerstdagen en een heel gelukkig 2014! 

Sophie Statema
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Van de Wijkvereniging
Najaarsvergadering Wijkvereniging

Herinrichting en leegstand
De wethouder wees op de extra gelden 
die de Gemeente dit jaar kan uitgeven. 
In het Benoordenhout wordt gewerkt 
aan de herinrichting van het Jozef 
Israëlsplein waar sprake is van overlast. 
Ook is €150.000 beschikbaar voor het 
opknappen van het Willem Royaards-
plein. De grote kantorenleegstand, die 
nog wordt verergerd door het samen-
voegen en verkleinen van ministeries, 
baart zorgen. Het beleid is daarom ge-
richt op verruiming van de bestemming 
van bepaalde gebouwen. Transformatie 
is nodig en private investeerders zullen 
de handschoen moeten oppakken.

Discussie over Leefomgeving
In de discussie die volgde werden al-
lerlei vragen gesteld: 
–  op vragen uit het Nassaukwartier 

dat splitsing van de – grote – woon-
huizen aldaar principieel overal 
verboden moet worden, gaf de wet-
houder een genuanceerd antwoord, 
dat een over all onmogelijkheid van 
het splitsen van die panden onjuist 
lijkt, het gaat om van geval tot geval 
bezien; er is veel woningnood en er 
zijn ook mensen die graag in een 
dergelijke woning zouden willen 
wonen in die buurt. Het is aan de 
gemeente om hier zorgvuldig mee 
om te gaan. Op zaken onder de rech-
ter wilde de wethouder niet ingaan, 
uit principe. 

–  dat het wringt dat de bibliotheek 
gesloten moest worden en er nu 
geld over blijkt te zijn, waarop de 
wethouder waarschuwde tegen het 
vergelijken van appels met peren; 
in Den Haag bestond een dicht net-
werk van bibliotheken, dichter dan 
in de rest van Nederland, er is een 
buurtbibliotheek in de wijk en een 

Op de najaars-ALV van de wijkvereniging afgelopen 4 november was als gast 
aanwezig de verantwoordelijk wethouder voor de Haagse Hout, mevrouw 
Ingrid Van engelshoven. Voorzitter Pieter de Savornin Lohman wees erop dat 
het bestuur regelmatig contact met haar heeft, dat er veel in de wijk in bewe-
ging is, tal van zaken in positieve zin, maar dat er daarnaast ook zorgen zijn.  

in Mariahoeve. Er zijn zeker aan-
loopproblemen al is er wel een gro-
tere toeloop naar het Spui. Die slui-
ting was in het kader van een 
bezuiniging waarin ± 20 welzijnslo-
caties over de hele stad vervielen. 
De voorzitter merkte nog op dat de 
Wijkvereniging onderzoekt of een 
andere bestemming mogelijk is 
voor het oude bibliotheekgebouw;

–  n.a.v. zorgen over het (tijdelijk) ver-
plaatsen van theaters naar 
Scheveningen en dat die niet be-
reikbaar zouden zijn, antwoordde 
de wethouder dat de gemeente in-
vesteert voor het publiek en dat 
niet tussentijds kwijt wil raken. 
Gemeente zal zorgen voor vol-
doende openbaar vervoervoorzie-
ningen naar het Zuiderstrand, 
trams worden doorgetrokken naar 
Scheveningen en in de tussentijd 
pendelbussen worden ingezet en 
parkeermogelijkheden gecreëerd;

–  als bewoners klachten hebben, kan 
men die melden via telnr. 14070 of 
de website van de gemeente; 

–  er bleek zorg over de forse aanpak 
van plantsoenen (‘kaalslag’) wat 
grote impact heeft op het groen en 
de vogels; de wethouder lichtte toe 
dat achterstallig onderhoud gron-
dig moet worden aangepakt om 
planten ruimte te geven om te kun-
nen groeien en dat aanbesteed werk 
wel eens te grof wordt uitgevoerd. 
Voor kleine plantsoenen is zelfbe-
heer mogelijk, dan kan men eigen 
ideeën verwezenlijken;

–  n.a.v de vraag wat te doen met de 
luchtvervuiling op de Raamweg, nu 
de tweede vuilste straat, stelde de 
wethouder dat milieudefensie me-
tingen heeft verricht die een verte-
kend beeld zouden geven; men moet 

zich niet blind staren op die ene 
weg, het is een stadsbreed probleem 
(Vaillantlaan ook bijv.); de gemeente 
wil verkeersoverlast structureel 
verminderen door de bereikbaar-
heid te verbeteren, middels de 
Rotterdamse Baan en Randstadrail, 
park & ride faciliteiten en fiets- 
voorzieningen;

–  n.a.v opmerkingen over parkeer-
problemen op het Willem 
Royaardsplein zei de wethouder dat 
dit overal plaats vindt aan de ran-
den van betaald parkeren; mogelijk 
is herinrichting van de parkeerzo-
nes rond het plein met een blauwe 
zone een optie.

Acties Wijkbestuur
In het vervolg van de vergadering 
roemde de voorzitter het succes van de 
actie ‘Buurt steunt Boer’  met een op-
merkelijk eindresultaat van boven de 
€5.000. Zelfs bij deze hoge opbrengst 
heeft de gemeente haar belofte, de op-
brengst te verdubbelen, gestand ge-
daan. Dat heeft tot gevolg dat niet al-
leen de koeien, maar ook de geiten en 
de schapen nieuw onderdak hebben. 
Het bestuur ziet een viertal taken voor 
zich: behartiging van een goede leefom-
geving en het groen en indien nodig juri-
dische procedures voeren, organisatie 
van evenementen en bevordering van 
cultuur, vertegenwoordiging van speci-
fieke groepen zoals ouderen en jongeren 
en communicatie. Er is op alle terreinen 
veel in beweging. Vier van de tien grote 
leegstaande kantoorpanden worden 
weer bezet, er waren succesvolle evene-
menten zoals  Koninginnedag, de 
Benoordenhout Sportdag, de atelier-
route en straks weer de intocht van 
Sinterklaas. Het Wijkblad krijgt veel 
complimenten. Er is ondertussen een 
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nieuwe website/webmaster aangetre-
den. Er staat een statutenwijziging op 
stapel die echter nog niet gereed kon 
zijn voor deze vergadering. Het bestuur 
wil onder andere nog goed kijken naar 
of lidmaatschap ook voor niet-natuur-
lijke personen moet openstaan. 

Begroting 2013/2014
De begroting 2013 is op schema. Er 
zijn geen bijzondere uitgaven voor 
2014 voorzien behalve nieuwe stoelen 
in Het Benoordenhuis en mogelijk een 
nieuwe website/muurkrant en (digi-
tale)communicatie.

Naar aanleiding van een uitvoerige pre-
sentatie over de stand van zaken bij 
leefomgeving kwamen er vragen over 
prullenbakken bij de speeltuin, een kin-
derboerderij bij de boerderij, wat de 
plannen zijn voor het ‘bunkerbosje’, de 
wenselijkheid van invalide parkeer-
plaatsen op de Van Hogenhoucklaan, 
ondergrondse vuilcontainers, bouw-
overlast op de Van Utenbroekestraat en 
het effect van de kantorenmonitor 
(waarop uit de zaal werd geantwoord 
dat o.a. architecten, investeerders en 
ontwikkelaars daar dankbaar gebruik 
van maken).

Bij de Rondvraag werd Frank de Bruin 
bedankt voor zijn werkzaamheden als 
webmaster de afgelopen 6 jaar. 

Al met al derhalve een levendige verga-
dering die aantoonde dat er veel leeft 
en in beweging is in de wijk en velen 
zich daarbij betrokken voelen.

Actie van de wijkvereniging en de gemeente
Buurt steunde boer
Afgelopen najaar heeft in onze wijk een 
opmerkelijke actie plaatsgevonden om 
de boer te helpen op wiens boerderij in 
Clingendael in de nacht van 29 en 30 
augustus 2013 brand uitbrak. 
Veehouder  Marcel Kleijweg en zijn 
gezin bleven gelukkig ongedeerd maar 
hun woonhuis en de stal werden zwaar 
beschadigd. De familie zelf werd tijdelijk 
elders in de wijk ondergebracht. Maar 
wat te doen met hun koeien en andere 
dieren die ook dakloos waren geworden 
met herfst en winter in aantocht? Die 
zouden kunnen worden ondergebracht 
in een noodstal maar daarvoor was een 
bedrag van 5.000 euro nodig dat de ver-
zekering niet dekte. Het is bijzonder dat 
wij in onze wijk een echte boerderij heb-
ben. Veel (kleine) kinderen met hun 
(groot)ouders komen er de dieren bekij-
ken en voederen. Er was dan ook veel 
medeleven met de boer en wijkgenoten 
vroegen hoe ze hem konden helpen. Ook 
de Gemeente wilde hem steunen. In 
overleg tussen wijkvereniging en 
Gemeente is toen de actie ‘Buurt steunt 
Boer’ gestart. De opening op 12 oktober 
van de Japanse Tuin voor het herfstsei-
zoen was hiervoor de ideale gelegen-
heid, ook omdat hierbij veel pers aanwe-
zig was. Wethouder Boudewijn Revis (in 
onze wijk woonachtig) en uw wijkvoor-
zitter gaven het startsein door een melk-
bus in de Japanse tuin te plaatsen. De 

wethouder kondigde ook aan dat de 
Gemeente bereid was het bijeen te bren-
gen bedrag te verdubbelen. Zo zouden 
we de 5.000 moeten kunnen halen. De 
actie riep veel  positieve reacties op. In 

winkels werden posters opgehangen en 
er kwamen spontane initiatieven van de 
grond van jong en oud. Ook op scholen 
kwamen kinderen in actie. Al deze en-
thousiaste reacties van  buurtbewoners 
om ‘hun boer’ te steunen hebben gere-
sulteerd in een bedrag van 4.400 euro 
op het gironummer van de wijkvereni-
ging en nog eens 700 euro in de melk-
bus. Aldus haalde de buurt zelf het  
benodigde bedrag op. Wethouder 
Boudewijn Revis kwam zijn belofte na 
en de Gemeente verdubbelde dit bedrag. 
Met dit fantastische resultaat kan niet 
alleen worden gezorgd voor de noodstal 
voor de koeien maar ook voor een gei-
tenstal en konijnenheuvel. Het wijkbe-
stuur wil graag alle gulle gevers en de 
Gemeente bedanken voor hun hulp en 
enthousiasme. Het was hartverwar-
mend. Veel dank aan allen.

Pieter de Savornin Lohman en 
Jeannine de Hoop Scheffer – van 
Oorschot

Door brand op boerderij Clingendael in augustus zijn koeien en andere dieren  
dakloos geworden. Om de dieren deze winter onderdak te geven moet een schuur 
worden aangepakt, hiervoor is 5.000 euro nodig. De Wijkvereniging en de gemeente 
willen er samen met u voor zorgen dat dit bedrag op tafel komt. Stort uw bijdrage  

of kijk voor meer informatie op: www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Het bestuur van de Wijkvereniging 
wenst u  prettige Kerstdagen en 

een gelukkig 2014!
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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
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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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Ruimtelijke ordening 
De afgelopen maanden zijn onze beroepen tegen de bestemmingsplannen 
Benoordenhout en Oostduin-Arendsdorp bij de Raad van State enkelvoudig 
behandeld. De rechter had grote belangstelling voor de plannen en vroeg uitge-
breid naar de geschilpunten. Wij hebben deze uitvoerig toegelicht en de verte-
genwoordiger van de gemeente heeft de zienswijze van de gemeente verdedigd. 
Hieronder volgen in het kort nog even deze geschilpunten. 

Beroep bestemmingsplan  
Benoordenhout
Het bestemmingsplan laat langs de Van 
Hoytemastraat individuele opbouwen 
toe.  Het hele gebied, Van Hoytemastraat 
en Van Hoytemaplein is indertijd als 
één architectonisch ensemble ontwor-
pen door Berlage. De hoogteaccenten in 
de bebouwing zijn onderdeel van dit en-
semble. Langs de straten bestaat de be-
bouwing namelijk uit 3 lagen, die rich-
ting plein overgaan in vier lagen en op 
het plein op één plaats culmineren in 
vijf lagen. De gemeente lijkt voorbij te 
gaan aan dit bijzondere ontwerp en het 
ritme dat in deze bebouwing is gelegd 
en stelt dat het uit stedenbouwkundig 
oogpunt geen bezwaar ontmoet om de 
bebouwing langs de straten met een 
etage te verhogen. De wijkvereniging 
streeft ernaar de Van Hoytemastraat en 
-plein als één architectonisch geheel te 
behouden en wil een verbrokkelde dak-
lijn langs dit zo karakteristieke winkel-
gebied voorkomen. 
Een ander punt van zorg is de ge-
mengde bestemming die aan een aan-
tal grote kantoorpanden is toegekend. 
Deze bestemming houdt in dat veel 
mogelijk is maar geen wonen. De ge-
meente legt deze beperking op omdat 
nog geen onderzoek naar de geluids-
belasting heeft plaatsgevonden en 
voor meer dan 10 appartementen een 
exploitatieplan moet worden ge-
maakt. Weliswaar kan, indien belang-
stelling voor deze woningen bestaat, 
deze beperking worden opgeheven 
maar niet duidelijk is in welke geval-
len. Het gevolg hiervan is dat het 
Benoordenhout opgescheept blijft 
met een groot aantal leegstaande kan-
toren. Wij hebben de zogenaamde 
kantorenmonitor opgesteld, waarin 
een overzicht van alle leegstaande 
grote kantoren in het Benoordenhout 

samen met informatie over het bruto 
vloeroppervlak, bestemming en eige-
naar is gebundeld. Met de kantoren-
monitor hopen wij de buitenwacht 
aan te geven welke mogelijkheden het 
Benoordenhout biedt. In ons beroep 
pleiten wij voor een flexibelere aan-
pak van dit leegstand probleem.  

Neuhuyskade zal worden gehand-
haafd en geen extra uitweg naar de 
Wassenaarseweg zal worden aange-
legd, is onduidelijk of deze motie in de 
nieuwe situatie nog zal worden uit- 
gevoerd. De Wijkvereniging heeft 
daarom bepleit om dit standpunt in 
het bestemmingsplan te verwerken. 
In de tweede plaats gaat onze zorg uit 
naar de massaliteit van de nieuwbouw 
die de stichting Arendsdorp stelde 
nodig te hebben. Hoewel de gemeente 
aanvankelijk toegezegd had hetzelfde 
aantal appartementen te willen reali-
seren als er nu staat, heeft zij dit aantal 
van 165 opgekrikt naar 180. De hui-
dige bouwhoogte is 32 meter, het be-
stemmingsplan laat 35 meter toe. 
Wij hebben een lagere bouwhoogte be-
pleit. Het belangrijkste punt van ons 
beroep is de verandering van de hui-
dige bestemming ‘Tehuis voor bejaar-
den met zorg en verpleging’  in ‘Wonen’.  
Met deze bestemmingsverandering 
gaat de gemeente voorbij aan de aan-
vankelijk filantropische bestemming 
van de kavel Arendsdorp. Ook heeft zij 
gesteld dat door de verplichte digitali-
sering het niet mogelijk is de bestem-
ming ‘Wonen’ te differentiëren. De 
wijkvereniging heeft aangetoond dat al 
eerder door de rechter is aanvaard dat 
maatwerk, zoals wonen met service, 
mogelijk is.  

Verdere ontwikkelingen in de wijk
Het pand Oostduinlaan 75, ook bekend 
als C&GI Lummus, is gekocht door 
Pinnacle BV met de bedoeling het te 
transformeren naar een appartemen-
tengebouw. Dit is de eerste aanzet in 
de wijk van transformatie van kantoor 
naar woonappartementen.

Willem Hoekstra en corine Buter

Beroep Bestemmingsplan  
Oostduin-Arendsdorp
Wij zijn de afgelopen periode overrom-
peld door de koop van het gebouw en 
de daarbij horende gronden van het 
serviceflat Arendsdorp en de beëindi-
ging van de activiteiten van de Stichting 
Arendsdorp. Waar het bestemmings-
plan Oostduin-Arendsdorp en ook de 
daaraan ten grondslag liggende beheer- 
en toekomstvisie waren toegesneden op 
de voorziene nieuwbouw van het ser-
viceflat Arendsdorp, is dit nu weggeval-
len. De nieuwe eigenaar heeft nog geen 
plannen en de stichting Arendsdorp 
houdt na 1 april 2014 op te bestaan. In 
dit beroep heeft de wijkvereniging drie 
punten naar voren gebracht.
In de eerste plaats is onduidelijk  
of er een extra uitweg komt van  
de kavel Arendsdorp naar de Wasse-
naarseweg. Ondanks het feit dat de  
gemeenteraad een motie heeft aan- 
genomen waarin is verwoord dat  
de huidige uitweg tegenover de 
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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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Oosterbeek op de schop? 
De historische buitenplaats Oosterbeek: rijksmonument; met een turbulent verle-
den; nu een oase van rust. Het is een van de juwelen waar onze wijk rijk aan is. 
Bescheiden vlijt het zich tegen het grote clingendael aan, slechts gescheiden door 
het romantische Van Brienenlaantje. er zijn activiteiten door padvinders, er zijn 
kunstenaars ateliers, maar het is het domein van wandelaars en natuurvorsers. en 
ligt er een fotograaf op de grond in een verkrampte houding; wees gerust: hij of zij 
ziet een paddenstoel.

Kapaanvraag voor 126 bomen
Een oase van rust? Onverhoeds werd 
de wijkvereniging geconfronteerd met 
een door de gemeente Den Haag inge-
diende kapaanvraag. Voor liefst 126 
bomen. Daarbovenop komen boompjes 
met een stamdiameter minder dan 10 
cm (kapaanvraag-vrij). De aanvraag 
behelst alle bomen van de drie lanen – 
zie bijgevoegde schets. De gemeente 
wil daarna jonge eikjes planten. Om 
voor voldoende licht te zorgen moeten 
niet alleen de laanbomen wijken maar 
ook bomen nabij de lanen. Het komt 
erop neer dat grote delen van 
Oosterbeek zich in de aanlegfase gaan 
begeven, zeg ruwweg 150 jaar geleden. 
Wat bezielt de gemeente?

Oosterbeek niet te verwarren met 
een buitenplaats of landgoed
Als compensatie voor de bouw van de 
Amerikaanse ambassade kreeg Den Haag 
enkele tonnen gelds in de schoot gewor-
pen. Dat moest worden besteed. Op 
Haagse bureaus ontstond toen het idee 
voor dit plan. Dat voor de uitvoering 
ervan voor het overgrote deel vitale 
bomen moeten worden gerooid had geen 
effect op de besluitvorming. Er werd 
eenvoudig verklaard ‘dat de bomen aan 
het afsterven waren’. Dat historische- en 
natuurwaarden in één klap verloren 
gaan vormde evenmin een beletsel. Hoe 
kan de gemeente zulk een plan ontwik-
kelen? Het is niet bewijsbaar, maar het 
sterke vermoeden bestaat dat de ge-

foto Joost Gieskes

meente deze lanen die allen deel uit-
maken van het omringende bos gelijk 
stelt aan statige oprijlanen die men 
ziet bij buitenplaatsen en land- 
goederen. Clingendael is daarvan een 
sprekend voorbeeld, ook de oprijlaan 
van Oostduin, even verder weg de prach-
tige lanen op Het Loo. Die lanen vormen 
inderdaad zelfstandige structurele ele-
menten waar homogeniteit voorop staat. 
Bij de lanen van Oosterbeek is dat met 
uitzondering van het korte oprijlaantje 
vanaf de Benoordenhoutseweg geens-
zins het geval. Het zijn lanen in het bos, 
daar gelden niet de strenge eisen zoals 
bij de hier genoemde voorbeelden. Bij 
uitval gaat men zo mogelijk een nieuwe 
boom planten, soms zijn daarvoor mis-
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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

Mooiee
Mooie, gestylde wenkbrauwen zijn essenti-
eel voor je uitstraling. Het geeft je direct een 
open blik.

Maak nu een afspraak voor een Eyebrow 
Treatment bij Jackelin Frank en ervaar de 
frisse oogopslag voor de perfecte uitstraling!

Eyebrow Treatment € 25,00
Incl. epileren, trimmen, verven en wenkbrauw make-up

WENKBRAUWEN

Frederikstraat 40  2514 LL Den Haag  t 070 2111215  w jackelinfrank.nl
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schien flankerende maatregelen nodig. 
Zo staat het zelfs in het Beheerplan van 
Oosterbeek. Citaat: ‘Daar waar markante 
dubbele bomenrijen zijn verdwenen, 
deze weer aanplanten’. Dat is iets anders 
dan compleet rooien van alle lanen plus 
belendende bomen.

Bezwaar van de wijkvereniging
De Wijkvereniging Benoordenhout heeft 
zich genoodzaakt gezien om tegen dit on-
gehoord ingrijpend plan een zienswijze 
in te dienen, en verzocht om een nieuw 
plan te ontwikkelen dat recht doet aan 
Oosterbeek als geheel. Behalve de Wijk-

vereniging heeft ook de Algemene Vereni- 
ging voor Natuurbescherming, de Neder-
landse Tuinenstichting en de Bomen-
stichting een min of meer gelijkluidende 
zienswijze ingediend. Het protest tegen 
dit onzalig plan is daarmee als massaal te 
kwalificeren. Het is te hopen dat de ge-
meente tot inkeer komt. Het kan niet zo 
zijn dat een zak geld het beleid gaat be-
palen. Er zijn natuurlijk met enige creati-
viteit tal van projecten te vinden waaraan 
dit geld beter kan worden besteed.

Willem Hoekstra

Het Willem Royaardsplein krijgt een nieuw jasje
Het mr.L.e.Visser-huis bood 
onderdak aan een onverwacht 
groot aantal gasten tijdens de 
presentatie van de vernieuwing 
van het Willem Royaardsplein. 
Veel belangstellenden moesten 
blijven staan en zelfs staanplaat-
sen waren er niet voldoende. 
Onder de aanwezigen was ook 
wethouder Revis. Voor de renova-
tie van het plein heeft de 
gemeente 150.000 euro beschik-
baar gesteld. Het doel is een 
totaal opgefrist plein met veel 
groen, banken en sierbestrating. 

Robinia
De discussie spitste zich vooral toe op 
de bomen. Is Robinia nu wel de meest 
geschikte boom voor het plein? Zijn de 
bomen die worden vervangen nu wer-
kelijk ziek? Een echtpaar vertelde hun 
huis aan het plein te hebben gekocht, 
omdat ze daar zo mooi over de bomen 
uitkijken. Het omhakken bleek mee te 
vallen. Drie bomen worden vervangen. 
De keus is weer gevallen op Robinia. 
Robinia, hoewel geen familie van de 
Acacia toch Valse Acacia genoemd, is 
goed bestand tegen luchtvervuiling, 
heeft opvallende bloemen en het  
hout is nog duurzamer dan eiken.  
In Nederland is de oorspronkelijk 

Amerikaanse boom al te vinden in het 
begin van de zeventiende eeuw.

Tegels
De meest opvallende vernieuwing be-
treft de tegels. Gedeeltelijk nieuw, de 
rest netjes vlak gelegd. De terrasjes 
worden aangekleed met rijen groen. De 
mozaïekbanken krijgen een plek en er 
komen een paar grote stenen, waar 
kinderen op kunnen klauteren en spe-
len. Er zijn twee looplijnen getekend. 
Jammer is wel, dat er geen blinden 
looplijn is voorzien. In de dagelijkse 
gang van zaken blijkt telkens weer hoe 
moeilijk het is, ouderenproef en toe-
komst gericht beslissingen te nemen.

Fietsverbod
De toezichthouders gaan het fietsver-
bod stevig handhaven en om elk mis-
verstand uit te sluiten komen er heel 
duidelijk bordjes ‘Fietsen verboden.’ 
De boetes zijn fors! De fietsenstan-
daard komt langs de rand van het  
parkeerterrein. Albert Heijn houdt zijn 
karretjes in de hoek waar ze nu ook 
staan. Op www.willemroyaardsplein.nl 
is veel van de renovatie te zien. Voor 
informatie is het volgende e-mail adres 
beschikbaar: 
info@willemroyaardsplein.nl.

Bernard de Haas

foto Ingenieursbureau Den Haag
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Automobielbedrijf Biezeman
Zwolsestraat 263, Scheveningen
[het verlengde van de Van Alkemadelaan]
Tel. 070 - 351 25 13 | www.biezeman.nl

Automobielbedrijf Biezeman
      Al 87 jaar een begrip in de regio

S E R V I C E
ONDERHOUD
REPARATIE
APK incl. wintercheck

VOOR

ALLE
MERKEN
ook voor uw leaseauto!

AUTOMOBIELBEDRIJFBIEZEMANSINDS 1926
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Cultuur 
HoutKunst!
Op mijn eerste column kreeg ik een snelle reactie van wijkgenoot Nico 
Pot. er werd snel een afspraak gemaakt om eens over zijn houtkunst 
te komen praten. en daar zat ik, op een klein kamertje, omringd door 
houten beelden en een gedistingeerde heer achter een zeer moderne 
computer. 

Houtkunst
Vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in 
kunst in al haar vormen. Hij heeft deze 
interesse ook kunnen gebruiken tij-
dens zijn werkzame leven bij AEGON 
(o.a. als adviseur kunstzaken). De Vrije 
Academie in Den Haag inspireerde 
hem. Na 1985 heeft hij aan een veertig-
tal exposities meegedaan, er waren te-
vens professionele opdrachten zoals 
een boomsculptuur in Vence, Frankrijk, 
1988. Gevonden takken, stukken afval-
hout, wat ijzerdraadjes of een likje 
verf; inspiratie genoeg om beelden te 
maken. De foto van het bijgaande 
beeld, ‘Skymaster’, lindehout, zwart ge-
schilderd, laat Nico’s houtkunst in op-
tima forma zien. 

Vormtaal
Nico over zijn werk: ‘Mijn ruimtelijk 
werk ontstaat vanuit een zintuiglijke 
benadering. De vorm is voor mij pri-
mair, de inhoud is daarvan een afge-
leide. Bij de vormtaal betrek ik ook de 
huid van de materialen waarmee ik 
werk. Ik ben gefascineerd door de in-
werking van de elementen op hout, 
steen en ijzer; de aloude bouwstoffen 
die de mens gebruikt om zich te hand-
haven of om te kunnen functioneren. 
Slijtage, erosie, roestvorming zijn pro-
cessen die de materie een afleesbaar 
verleden geven. Boeiend is dat totale 
vergankelijkheid in de natuur niet be-
staat; er zijn altijd restvormen of trans-
formaties.’ Nico heeft tevens vele ge-
dichten geschreven. Dichtregels als 
‘Gemis’: Met weinig woorden veel 
zeggen. 

‘En nu je ogen mij bekend en enig zijn; 
als zon en maan; en hunkerplaatsen 
voor mijn ogen; zo zijn zij ver en on-
bereikbaar nu’. 

klein museum, naast de Gevangenpoort, 
waar een deel van de schilderijenver-
zameling van Prins Willem V te zien is. 
Prachtige juweeltjes van Nederlandse 
en Vlaamse schilders hangen daar. Een 
tip voor een regenachtige middag. 
www.mauritshuis.nl 

Open dag muziekacademie 
Op zaterdag 11 januari 2014 houdt 
Muziekacademie Den Haag een Open 
Dag, u bent welkom tussen 11.00 – 
15.00 uur, Raamweg 36. Ontmoet de 
docenten, luister naar doorlopende op-
tredens, probeer zelf de instrumen-
ten… Geïnteresseerd in muzieklessen 
of een cursus? Kijk alvast even op 
www.muziekacademiedenhaag.nl. 

Driekoningen concert marlot
Nog meer muziek: in de Marlotkerk, 
Bloklandenplein 15 is op 26 januari 
2014 een zogenaamd Driekonin-
genconcert. Het Vocaal Ensemble 
Quatre Bouches treedt op. Het concert 
is van 15.30 – 16.30 uur. Meer informa-
tie op www.driekoningenparochie.nl.

Tenoren gezocht
Het Haags Toonkunstkoor is naarstig 
op zoek naar tenoren! De repetities van 
dit koor vinden plaats op de dinsdag-
avonden van 20.00 tot 22.15 uur, in de 
aula van de Vrije School aan de Van 
Abbenbroekweg. Tenoren kunnen  
mailen met de heer Fons Janssen, 
a.m.c.janssen@planet.nl of bellen op 
355 67 89. Voor meer informatie zie 
www.haagstoonkunstkoor.nl. 

Dat het volgend jaar een mooi, brui-
send, cultureel en vooral gezond 2014 
mag worden!

Willemien de Vlieger-mol

Tentoonstelling, museum en boek
Graag uw aandacht voor de kunstten-
toonstellingen in Bronovo: schilderijen 
van Louis de Leeuwe en Annemiek 
Reichardt, beelden van Teun van 
Staveren en Bregje Nieuwenhuizen. 
Nog tot en met 5 maart 2014.

Bent u wel eens in Galerij Prins Willem 
V aan het Buitenhof 33 geweest? Een 

foto Nico Pot
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Benoordenhouters in den vreemde 
Mamie van Ruyven groeide op in het Benoordenhout 
en woont nu in Viedma, Argentinië
Ik ben in Den Haag geboren, en op 4 -jarige leeftijd verhuisd van Leiderdorp naar de 
Waalsdorperweg. Nu woon ik met mijn Argentijnse man en 3 kinderen in het zuiden 
van Argentinië waar we een ranch hebben met vleeskoeien vlak bij zee. Dertien jaar 
geleden heb ik drie maanden in een hotel van een Nederlandse vrouw gewerkt, in 
Bariloche, het skigebied van Zuid Amerika, en daar mijn man ontmoet.

Schooljaren
De kleuter- en lagere school heb ik op 
Wolters gedaan. De middelbare school 
eerst op het Maerlant Lyceum en 
daarna op het 1ste VCL. Op Wolters kan 
ik me goed herinneren dat de direc-
teur, ik geloof Van der Schoot, met de 
serieuze mededeling kwam dat de 
prinsjes van Beatrix, die toen net ko-
ningin was geworden, geïnteresseerd 
waren om op onze school te komen, 

maar dat ze eerst een kijkje wilden 
nemen. Het hooggeëerd bezoek zou op 
1 april langskomen. Weken ervoor 
werd het Wilhelmus ingestudeerd en 
het zou leuk zijn, werd geopperd, als 
iedereen er netjes uitzag en een oranje 
detail zou opdoen. Goed, op de be-
wuste dag werden alle klassen in de 
gangen van de school opgesteld, ieder-
een met strak gekamde haren en veel 

meisjes met oranje linten in het haar 
en smokjurken aan. Het Wilhelmus 
werd met volle borst ingezet, waarna 
de directeur doodleuk vertelde dat 
alles een 1 april grap was! 

Het Benoordenhout
Eén van de leukste dingen in de buurt 
vond ik schaatsen en vooral ijshockeyen 
op de vijvers van Arendsdorp en daarna 
warme chocolademelk of erwtensoep 
drinken. Dat is iets wat ik hier in 
Argentinië vooral mis, waar de winters, 
waar wij nu wonen, veel minder streng 
zijn. Ook kan ik me een lampionnen op-
tocht op een zomeravond herinneren 
met als afloop een spectaculair vuur-
werk op HVV.

Ik zie mijn vriendinnen van de middel-
bare school ieder jaar als we naar 
Nederland op bezoek komen, sommigen 
zijn mij zelfs ook hier in Argentinië 
komen opzoeken, we hebben een hele 
hechte band. Op de middelbare school 
haalden we niet zoveel kattenkwaad uit. 
We verzamelden heel vaak bij mijn ou-
ders thuis, waar het altijd open huis was 
en daarna gingen we de stad in, naar de 
Dennenweg, waar we met z´n allen twee 
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cola bestelden en daarna shoarma aten 
in Nazareth of thuis eieren bakten. Het 
was een mooie tijd!

Viedma
We wonen gedurende de week in het 
stadje Viedma op 100km van de ranch, 
waar de kinderen naar school gaan. Daar 
ben ik in contact gekomen met kunste-
naars, en heb nu sinds een paar jaar de 
Cabildo Art Gallery opgericht waar ik 
kunst, vooral schilderijen, verkoop in 
Nederland en Argentinië. Ik heb ook 
werk van Argentijnse kunstenaars in 
Nederland, dus voor de geïnteresseer-
den, zie www.cabildoartgallery.com  en 
www.facebook.com/cabildoartgallery.
Na de middelbare school ben ik Kunst 
en Kunstbeleid gaan studeren aan de 
Universiteit van Groningen en heb de 
interesse in kunst nooit verloren.

Twee culturen
Eigenlijk denk ik niet aan terugverhui-
zen, maar ik mis Nederland wel en word 
naarmate ik ouder word en mijn eigen 
kinderen zie opgroeien, steeds senti-
menteler als ik terugdenk aan die onbe-
zorgde tijd waar we alles konden doen, 
zelf op de fiets overal heen gingen of 
eindeloos op straat voetbalden of hoc-
keyden tot  we ´s avonds geroepen wer-
den voor het eten. Hier in Argentinië 
moet je toch veel voorzichtiger zijn. 
Door de grote verschillen tussen rijk en 
arm gaan kinderen niet alleen op de 
fiets naar school en kunnen ze niet 
overal alleen op straat spelen.
Het is niet altijd makkelijk om te leven 
in een land met totaal andere gewoon-
tes, taal en cultuur en ver weg te zijn 
van je vertrouwde wereldje, familie en 
vrienden, maar je krijgt er wel veel voor 

terug. Behalve de prachtige natuur en 
de ruimte hier zijn het vooral de men-
sen die de moeite waard zijn. Alleen al 
het je openstellen voor mensen met een 
andere cultuur, achtergrond en religie 
en de ervaring dat die mensen zich ook 
openstellen voor jou en je een warm 
hart toedragen, is heel waardevol. 
Dat leven in 2 culturen krijgen mijn 
kinderen als vanzelfsprekend mee. 
Hoewel ze opgroeien in Argentinië en 
Spaans hun ‘moedertaal’ is , praten en 
lezen ze behoorlijk goed Nederlands. 
Bovendien slurpen ze eens per jaar de 
Nederlandse cultuur op als we op be-
zoek zijn bij mijn moeder in Den Haag. 
Ze kennen alle boekjes van Annie M.G. 
Schmidt, zien Nederlandse kinderfilms, 
spelen met Nederlandse kinderen van 
vriendinnen en zijn dol op dropsten-
gels, saté en een plakje koek!

foto’s Mamie van Ruyven
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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?	  

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  

Profiteer nu !!

VRIJ PARKEREN  

Willem Royaardsplein  

vanaf november
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Interview
Marjet Houwink
marjet heeft 20 jaar in de bibliotheek aan de Utenbroekestraat 
gewerkt en woont al 40 jaar in het Benoordenhout. Velen kennen  
haar als bibliothecaresse maar wie is marjet Houwink? Die vraag  
lag op mijn lippen toen ik marjet laatst op straat tegenkwam.

Van Delft via Voorburg en Amster-
dam naar het Benoordenhout
Marjet werd geboren in 1950 in Delft, 
ging naar de Montessorischolen in Delft 
en Voorburg en tussendoor een aantal 
jaren naar de school voor slechthoren-
den. Haar school maakte ze af aan het 
Montessori Lyceum in Den Haag. Marjet  
ging naar Amsterdam om te studeren 
aan de Bibliotheek Academie, hoewel 
zij eigenlijk helemaal geen bibliotheca-
resse had willen worden, vertelt ze, 
‘want twee van mijn tantes waren dat 
al. Maar ik wilde graag iets met 
Nederlands, en dan was het kiezen tus-
sen schrijver, leraar of bibliotheca-
resse.’ Het schrijverschap met het daar-
bij behorende onzekere bestaan trok 
haar net zo min als een leven voor de 
klas; de keus werd in zekere zin voor 
haar gemaakt. Na haar studie kreeg 
Marjet een baan als jeugdbibliotheca-
resse in de bibliotheek Mariahoeve. Ze 
betrok in datzelfde jaar een apparte-
ment aan de Wassenaarseweg. 

Bibliotheek Benoordenhout
Tot haar eigen verrassing vind ze het 
vak meteen erg leuk. Zeker toen zij in 
1976 naar de bibliotheek Benoorden-
hout verhuisde, ‘ik ging daarheen van-
wege mijn slechte gehoor. Die biblio-
theek was een stuk kleiner. Het was erg 
leuk om daar te werken. Ik kon veel ini-
tiatieven ontplooien zoals het geven van 
bibliotheeklessen, het organiseren van 
speurtochten en het leiden van boekbe-
prekingsmiddagen, die erg succesvol 
waren, er waren zelfs wachtlijsten voor. 
Benoordenhout kinderen waren heel 
geïnteresseerd. Ze lazen goede boeken. 
Ik neem aan dat ze dat nog steeds doen’.

‘Het Benoordenhout 
dat is wel goed’
In januari 2014 woont Marjet 40 jaar 
in het Benoordenhout. ‘Toen ik in 1974 

de advertentie voor woonruimte zag, 
dacht ik, het Benoordenhout, dat is wel 
goed. En zo is het gekomen’. Het is nog 
steeds een heerlijke buurt, veel groen, 
rustig, schoon. In de loop der jaren 
heeft Marjet het een en ander zien ver-
anderen. ‘Ik mis de groentehandel van 
De Vries in de Van Nijenrodestraat’, 
zegt ze. ‘Er zijn veel winkels verdwe-
nen. Er is wel veel verjonging in de 
wijk, er zijn veel meer jonge gezinnen 
en er zijn ook veel meer expats. 

voorbeeld, is het erg belangrijk oogcon-
tact te maken, naar de persoon toe te 
spreken, rustig te spreken en goed te arti-
culeren, gebaren te maken. Het is heel 
zwaar. Er is veel lawaai, je moet je goed 
concentreren. Sinds ik een draadloze 
richtmicrofoon heb, die ik op de mond 
van het kind kan richten, versta ik nu ook 
een kind in een groep. Ik heb thuis een 
ringleiding rond de televisie. Ik moet mijn 
stoel binnen die ring zetten en mijn hoor-
apparaat op een speciale stand, en dan 
versta ik de sprekers op de tv. De ringlei-
ding neemt de galm weg’. Marjet legt uit 
dat een dergelijke voorziening ook be-
staat in kerken en de schouwburg. ‘Daar 
lijkt het wel of de sprekers vlak achter je 
zitten. Het Benoordenhuis heeft dat he-
laas niet.’ Naast deze workshops organi-
seert Marjet een maandelijks inloop-
spreekuur voor slechthorenden in het 
audiologisch centrum bij het Westeinde 
Ziekenhuis, waar iedereen met vragen 
over hoorproblemen informatie van haar 
kan krijgen. Ook begeleidt zij een oefen-
groep ‘spraakafzien’. ‘Vroeger werd dat 
liplezen genoemd’. 

Amateur fotografe
Marjet is een begenadigd fotografe en 
ze houdt erg van wandelen. Ze fotogra-
feert regelmatig in de buurt van de 
Ridderlaan en in Arendsdorp. De foto 
die hier is afgebeeld is daar een goed 
voorbeeld van.

Bijzonder om de vrouw achter de bi-
bliothecaresse wat beter te hebben 
mogen leren kennen!

Sophie Statema

Anderhalf oor doof
Marjet is sinds haar vijfde aan een oor 
doof en aan het andere slechthorend. Zelf 
noemt ze het ‘anderhalf oor doof’, want 
eigenlijk hoort ze maar met een half oor. 
Op het slechte oor draagt zij een hoor- 
apparaat. Marjet is al jaren lid van en  
vrijwilliger bij de NVVS (de Nederlandse 
Vereniging voor Slecht-horenden) en was 
van Afdeling Regio Den Haag van 1996 – 
2004 secretaris. Nog steeds is zij, onder 
meer als voorlichter, erg actief binnen de 
NVVS. Ze geeft samen met zes andere ge-
handicapten maandelijkse workshops 
aan groepen 8 van verschillende basis-
scholen in Voorburg en Leidschendam. 
‘We leggen de kinderen uit hoe ze om 
moeten gaan met een gehandicapte. We 
leren hen om te herkennen wat voor een 
handicap iemand heeft, en als ze dat 
weten, hoe ze er dan mee om moeten 
gaan. Bij doven en slechthorenden, bij-

foto Sophie Statema

foto Marjet Houwink
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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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International corner 
Interview John Dunkelgrun
Although I have known John Dunkelgrun for several years as owner of the 
Artana Art Gallery, it was only recently at a dinner party when we sat next to 
each other that I realized that his story would be interesting reading for this 
bi-monthly neighborhood magazine. I felt this because John has recently 
moved back to the Benoordenhout, the neighborhood where he was raised. 
John Dunkelgrun – a Benoordenhouter returns!

childhood in the Benoordenhout
His grandparents always lived on the 
Nassau Odijkstraat and after their mar-
riage in 1942 his parents rented an 
apartment on the Van der Aastraat. 
Because of the impending anti-Jewish 
sentiments in The Hague at that time 
his parents made the decision to move 
to Switzerland, where John was born in 
1943.  Immediately after the end of the 
war, the young family moved back to 
the Benoordenhout – this time to a 
house on the Waalsdorperweg. During 
my interview with John, he shared 
many of his memories of growing up in 
the Benoordenhout. His first memory, 
as a three-year old, was of walking 
down van the Van Alkemadelaan with 
his grandfather and watching Bus L ar-
rive (now Bus 23). 

Boys will be boys
Living so close to the military barracks 
provided lots of adventures for curious 
little boys, but also potential danger. He 
and a 6-year buddy once scaled over the 
fence and climbed into a tank. To their 
delight they realized that the keys were 
in the ignition, but to their regret, they 
couldn’t get it started. John’s shudders 
now when he thinks about what would 
have happened if they had been succes-
sful. He was also once hauled off by the 
police for some mischievous activity – 
only to have his father teach him a les-
son by making him stay in the cell at the 
police station for three hours. John also 
recalled attaching his sleigh to his fa-
ther’s big American car and the fright he 
felt when he saw the coal delivery men 
in their black, leather hooded coats. As 
you can imagine John’s youth in the 50’s 
was quite carefree, but not very well-to-
do.  Lunch in the 50’s was one piece of 
bread with meat or cheese, a second 

with jam, and the third was ‘satisfaction’. 
But the neighborhood provided lots of 
room for young children to play. Beyond 
the military base, it was totally undeve-
loped dunes and he and his friends 
could watch the construction of the area 
– first Duttendel and then Willem 
Royaardsplein.  He remembers atten-
ding the municipality day camp – Haagse 
Bleek Neuzen – literally translated – 
‘Hague Pale Faces’. Another memory was 
the procession in 1954 of the soldiers 
coming back from Korea, many of them 
injured and walking with crutches. 

From businessman to art dealer
After a seven-year courtship, while 
John worked in Montreal for IBM and a 
bank and Anne was studying law in 
Illinois and later working as a lawyer 
in Wisconsin, the couple married. They 
made the decision then to move to The 
Hague where John joined his brother in 
their father’s textile business and Anne 
went to work for the Israeli Embassy.  
So how did a businessman become inte-
rested in Latin American art and ulti-
mately open a gallery on the Noordeinde 
12 years ago? This was my obvious 
question. It came about during John’s 
years in the textile business, as his job 
required many trips to Latin America 
and John became attracted by the color-
ful style and culture of these people and 
how they expressed it in their art. When 
his brother passed away, John decided 
to sell the family business and carry out 
his dream of bringing Latin American 
art to Holland. In 2002 he founded the 
Artana gallery on the Noordeinde. Since 
then this gallery has become a meeting 
place of Latin American artists and mu-
sicians and many events are organized 
in this vein. So I urge you to visit the 
gallery sometime and not only enjoy  
the art, but hear perhaps some more 
stories about life for the youth in 
Benoordenhout during the 50’s.

Return to the Benoordenhout
After years in Wassenaar and shortly in 
The Hague center, John and Anne re-
cently moved to the Benoordenhout and 
have an apartment in the renovated 
‘woonhotel’ Duinwijck.  They live just 
250 meters away from where John’s pa-
rents began and 500 meters from where 
he grew up. The circle is round!

Georgia Regnault

University years
After graduating from the Nederlands 
Lyceum John went to the University of 
Utrecht, first with the plan to study 
mathematics and physics, but switched 
after a year to economics. That switch 
seemed to change his life, as after  
receiving his degree, he went on to 
Manchester, England, the only 
American-style business school in 
Europe at that time. This university 
had a program associated with the 
University of Indiana, so it was a logi-
cal step for him to continue studying in 
the USA. It was at this stage of his life 
when he met his (future) American 
wife, a fellow student at Indiana.  

foto Sara Wiener Fajgenbaum
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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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Music in the Benoordenhout
The American Protestant church of The Hague,  
esther de Boer-van Rijklaan 20, Den Haag

Scratch choir Saturday
After the wonderful experience of two 
great scratch choir days in 2013 the 
music ministry of the APCH has deci-
ded to continue organizing scratch 
choir days in 2014. All day on February 
22 from Olivett to Calvery by Maunder 
and The requiem by Faure will be prac-
ticed the whole day with all music lo-
ving people. This will be a day for eve-
rybody who would love to sing this 
wonderful music. It will be a breathta-
king experience to practice for a whole 
day and have the concert at the end of 
that same day at 4:00 PM. 
We ask everybody with singing experi-

ence to subscribe and join the choir on 
February 22, 2014. For more informa-
tion or if you would like to participate 
in this event please send an email to 
John Bakker musicdirector@apch.nl  
before January 24, 2014.

Afternoon Tea concert and  
Baroque concert
On January 11 there will be a wonder-
ful Afternoon Tea concert. This time 
Harry Cherrin, saxophone will feature 
with beautiful music from Bach. Harry 
Cherrin is an American saxophonist, 
improviser and composer currently li-

ving in the Netherlands.
On February 8 the Duo KeySung will 
present a great program with opera 
arias from Mozart, Verdi, Puccini, 
Weber and Strauss. The soprano 
Amanda Key will be accompanied by 
the pianist Sunghee Jo. Both the con-
certs will start at 4.00 PM. The church 
doors will be open at 3.30 PM. There is 
no admission fee but a free will offe-
ring will be taken during the concert.

An afternoon with Jaap de Hoop Scheffer 

On Sunday afternoon, November 17,  
it was a packed house at the 
Benoordenhuis, full of Expats, Repats 
and Benoordenhouters who had gathe-
red there to hear Former Secretary 
General of NATO, Jaap de Hoop Scheffer. 
And we were not disappointed. Mr. de 
Hoop Scheffer gave his audience a  
well-thought-out and well-presented 
speech, filled with his observations 
and opinions of world politics, based 
on his wide and varied career in inter-
national affairs. We were treated to 
many anecdotes of living abroad and 
stories (and sometimes quirks) of the 
world leaders he had encountered over 

the years. He also taught us many a  
lesson, but always preceded it by a 
story. Some of his advice was to always 
learn the customs and traditions of the 
foreign country prior to going there. To 
understand an intrastate conflict, one 
has to understand the mentality and 
character of the various tribes or 
groups within a country. And keep in 
mind that ‘all politics is local’, a phrase 
coined by the former Speaker of the US 
House of Representative Tip O’Neil. 
After his all encompassing speech, a li-
vely question and answer session follo-
wed with comments asking for his opi-
nion on Turkey to international law to 

‘why the scare and worry about Iran 
having nuclear weapons’. We could 
have gone on for many more minutes, 
but closed the session so that there 
was time for all to mingle and discuss 
the many topics that Mr. de Hoop 
Scheffer brought to our attention.

Have you ever wanted to know 
what happened to 

EUROPOL
after they left  the Raamweg 47

for the Eisenhowerlaan 73?
We have been invited to attend 

a special presentation in English 
on January 24th, 2013 

at 10:00

Only 30 people will be 
allowed to attend,  

so sign up quickly by contacting
 mrs M.J.Carlier at 

mjcarlier@versatel.nl
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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

Nieuwe 
website! 

Houd de website van wijkvereniging 
Benoordenhout in de gaten! 

Binnenkort staat de geheel vernieuwde 
website online.

www.wvbn.nl
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Hoe het was
De buitenplaats Groenhoven

Het is opvallend hoe weinig er bekend is 
van de buitenplaats Groenhoven. In het 
nieuw boek ‘Benoordenhout in beeld’ 
wordt de buitenplaats summier vermeld. 
De gegevens komen hoe kan het ook an-
ders uit ‘Oostduin en de graven Van 
Bylandt’ geschreven door Mr. H. 
Hardenberg. Ook in het boekje ‘Wasse-
naar, historisch verkenningen’ geschre-
ven door E.M.C.M. Janson, wordt de bui-
tenplaats terloops vermeld. Beide 
boeken tonen een identiek pentekenin-
getje van het huis, vervaardigd door J.F. 
van Deventer. Het is misschien goed om 
te weten dat de buitenplaats was gele-
gen aan wat tegenwoordig de Burnier-
straat heet. Ten onrechte, als men mocht 

denken, dat de buitenplaats aan de hui-
dige Groenhovenstraat lag. De laatste be-
woner was Mr P.W.A. Cort van der Linden 
(1846-1935), van 1913 tot 1918 minis-
ter- president. Het huis werd afgebroken 
in 1911, een andere bron vermeldt het 
jaar 1920. Gelukkig zijn er nog wat foto’s 
gevonden die hierbij worden afgebeeld. 
De magistrale rij monumentale linden 
langs het water op de Burnierstraat zijn 
geen onderdeel van het buiten, maar 
men kan zich een voorstelling maken 
hoe mooi het daar is geweest, ook al is 
het nu nog steeds een aardige, redelijk 
rustige woonstraat.

Joost Gieskes

Agenda
 9 januari 2014 14.30 uur  Lezing CC Benoordenhout 55+  

Het Benoordenhuis
 11 januari 2014 16.00 uur Afternoon Tea Concert APCH
 12 januari 2014 16.30 uur Vrijwilligersborrel Het Benoordenhuis
 Tot 5 maart 2014  Kunsttentoonstelling Bronovo

foto’s Gemeentearchief
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Zo veilig en geborgen
Zo Kinderopvang geeft uw kind warmte en 
veiligheid, liefde en aandacht. Wij stimuleren uw 
kind om te verkennen, te ontdekken en zich te 
ontwikkelen. En wij doen zoveel meer…

   Kleinschalige dagopvang & BSO
   Snoezelen met baby’s: stimuleren van de 
ontwikkeling met o.a. licht, geluid en geur

   Vaste, professionele medewerkers op de  
groepen zorgen voor een veilig en vertrouwd 
gevoel bij de kinderen

   Leuke activiteiten en workshops
   Kinderen (ook baby’s) spelen lekker veel buiten
   Persoonlijk en regelmatig contact met 
medewerkers over de ontwikkeling van uw kind

   Regel praktische zaken (bijv. dagen ruilen, 
vakanties) eenvoudig en rechtstreeks  
met de vestigingsmanager

   Workshops voor de BSO op het gebied  
van sport, spel, muziek, dans, creativiteit,  
natuur, koken (bij een aantal vestigingen  
is een echte keuken) en techniek

   Speciaal ontwikkelingsprogramma dat  
aansluit bij de leeftijd van het kind en 
 voorbereidt op de basisschool

   Veel extra diensten, zoals een  
kinderkapper, fotograaf en opvoedadvies  
van onze pedagogen

Interesse in een rondleiding of  
meer informatie? Kijk op  
www.zokinderopvang.nl 

Ki
nd

er
op

va
ng

T H U I S Z O R G

Telefoon  070-345 85 15  
Email       info@optima-cura.nl
Website   www.optima-cura.nl

advies, bemiddeling & begeleiding

oc
Contact
Optima Cura
Van der Houvenstraat 15
2596 PL Den Haag

de complementaire zorg : maria schilte en ine deuling   adviseurs met ambitie

Wij bieden:

•	 Persoonlijke hulp, verzor-
ging en verpleging.

•	 Begeleiding en bevordering 
zelfredzaamheid.

•	 Activerende begeleiding 
in het omgaan met beper-
kingen.

•	 Palliatieve- en terminale 
zorg. 

•	 Vakantiebegeleiding

Niemand zit graag thuis met 
een vreemde opgescheept. 
Optima Cura acht het juist 
daarom van groot belang voor 
‘passende’ hulpverlening te 
zorgen waarmee zoveel mo-
gelijk gelijkwaardige, zonodig 
terughoudende en daardoor 
plezierige omgang mogelijk is.

OPTIMA CURA

vanhiernaardaarverhuisplanning 
               en personal organizing 

Verhuizen kan een stressvolle en tijdrovende 
gebeurtenis zijn. Wij kunnen de organisatie hier-
van geheel of gedeeltelijk overnemen. Te denken 
valt aan het selecteren van spullen, het coördineren 
van de verhuizing en de inrichting van uw nieuwe 
thuis, maar ook het overzetten van abonnementen 
(internet, televisie, telefoon, etc) en het verzorgen 
van de aansluiting van apparatuur, het ophangen 
van gordijnen en schilderijen. Gaat u niet verhuizen, 
maar wilt u uw huis of zolder eens grondig opruimen, 
of de administratie helemaal ordenen? Ook daarmee 
kunnen we helpen. Wij denken graag met u mee! 

        info@vanhiernaardaar.nl
         www.vanhiernaardaar.nl

         Fabienne Kasteel
         06 240 953 86
            Annelène Graswinckel
             06 466 151 00



Sinterklaasfeest
Zaterdag 23 november 2013. Een mooie zonnige herfstmiddag in november. Bij de ingang van het rosa-
rium op het Jozef Israëlsplein verzamelen zich langzaamaan steeds meer kleine kindjes met hun papa’s en 
mama’s. Je kunt de spanning op de gezichtjes aflezen. Zeker als er vanuit de verte een fanfare te horen is. 
De één wordt druk en onrustig, de ander juist héél stil. Zou dat hem zijn? Ja hoor, daar komen zijn pieten 
al de bocht om, dansend en zingend op de muziek van zwarte pietenband ‘de Notenstrooiers’. 

De Sint rijdt achter hen aan. Hij staat op zijn rode koets die wordt getrokken door drie grote zwarte 
paarden. De kindergezichtjes ontspannen weer langzaam nu de pepernoten uitgedeeld worden. Achter de 
Sint aan volgt iedereen de stoet richting de Weissenbruchstraat. Daar staan nog meer kinderen te wach-
ten. Ook zij sluiten aan. Het lijkt inmiddels wel of alle kindjes uit de wijk zijn komen kijken, dansen en 
zingen. Maar zodra we het plein bij de Van Hoytemastraat bereiken, blijkt dat daar nog veel meer kleine 
buurtbewoners staan te wachten op Sinterklaas en zijn pieten. Het hele plein staat al vol. Zij zijn tijdens 
het wachten vermaakt door Piet Rolando. Samen met de danspieten betreedt Sinterklaas het podium. Er 
wordt volop gezongen en gedanst. En papa›s en mama›s die niet meedoen? Die moeten bij Sinterklaas op 
het podium komen en daar bij het volgende liedje dubbel zo hard hun best doen. 

De Sint heeft ook nog wat cadeautjes meegebracht. Het lukt hem helaas niet om vandaag alle kindjes iets 
te geven, daarvoor zijn het er teveel. Maar een aantal kindjes wordt beloond voor hun mooie tekeningen 
die ze voor de kleurwedstrijd hebben ingeleverd. Als de herfstzon alweer bijna ondergaat is het tijd voor 
de laatste liedjes. Op de muziek van Piet Rolando lopen we met z’n allen de polonaise over het plein. 
Zelfs de Sint doet mee op het podium. Wat een feest! 

Langs deze weg wil het bestuur van de Wijkvereniging iedereen die betrokken is geweest bij de organisatie 
van deze feestelijke dag, heel hartelijk bedanken.

Dag Sinterklaasje, tot het volgende jaar!

De foto’s op deze en de volgende twee bladzijden zijn gemaakt door Frank van der Leer.
Ze zijn alle te bekijken op en te downloaden van www.northsea-art.com/evenementen.
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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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Bewoner in de schijnwerpers
Mevrouw Doorman 
Het Benoordenhout op zijn best. Brede 
lanen, leuke winkeltjes, parmantig 
groen, statige huizen en een heerlijk 
najaarszonnetje. ‘Een geweldige buurt, 
met mooie natuur en alles in de buurt. 
Een echte A-locatie’, zegt mevrouw 
Doorman (89). Zij kan het weten, want 
ze woont hier al ruim veertig jaar, was 
secretaris van de wijkvereniging en 
stond voor de klas bij wat toen nog het 
Nederlands Lyceum was. En die 
A-locatie, dat heeft ze nog even nage-
vraagd bij haar dochter die makelaar is.

‘Ik blijf hier wonen tot mijn dood’, zegt 
ze bijna strijdlustig. ‘En dankzij 
Respect Thuiszorg kan dat.’ Ze had het 
een paar jaar geleden niet kunnen den-
ken. Thuiszorg, dat was toch iets voor 
heel zieke mensen. Een bevriende arts 
adviseerde haar toch maar eens aan 
thuiszorg te denken. Ze heeft spier-
reuma en artrose en merkte dat ze niet 
meer alles kon wat vroeger zo vanzelf-
sprekend was, al fietste ze dan tot haar 
85e. 

Inmiddels maakt ze bijna drie jaar ge-
bruik van thuiszorg. Ze is daar zeer te-
vreden over. ‘Het is een heel vriendelijk 
en aardig team. Ze zijn er altijd, komen 
ook als het slecht weer is en er sneeuw 
ligt. Ze helpen me met wassen en aan-
kleden, ze geven me oogdruppels en ze 
doen extra dingetjes, zoals de gordij-
nen openen of de suiker in de kast zet-
ten. Toen ik cannabis rookte tegen de 
pijn, rolde één van de medewerkers de 
shaggies voor me. Ze zijn heel behulp-
zaam, ik kan niet anders zeggen. We 
hebben bijvoorbeeld de afspraak dat ze 
om vijf uur mijn ogen nog komen drup-
pelen. Maar als ik dan niet thuis ben, 
komen ze het ’s avonds om tien uur nog 
even doen. Ik ken het hele team, ze zijn 
prettig en collegiaal, vangen voor el-
kaar diensten op. Eigenlijk zijn het 
vrienden en vriendinnen van me ge-
worden. Nu hebben we Alberto, een 
Spaanse verpleegkundige. Dat is een 
goede hoor en het is zo’n aardige 
jongen.’ 

Je zou het niet zeggen als je mevrouw 
Doorman ziet en spreekt, maar ze heeft 
veel pijn. De tol van het ouder worden, 
weet ze. Ook haar vriendinnen, en dat 
zijn er aardig wat, hebben er mee te 
maken. Maar ze gaat niet bij de pakken 
neerzitten. Ze bridget vier keer in de 

week, voor haar een ideale pijnstiller 
doordat het afleidt. En verder gaat ze 
gewoon door. Ze doet boodschappen 
met de bus die voor de deur stopt en ze 
is lid van de wijkbus. ‘Je moet niet thuis 
blijven, want daar word je alleen maar 
somber van’, besluit ze monter.

foto Ronald van Erkel
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Boeken – Boeken – Boeken – Boeken – Boeken

foto Cees Bollier

foto Jet van Essen

In deze rubriek komen boeken van buurtgenoten voor het voetlicht. Deze keer is er aan-
dacht voor vier bijzondere schrijvers uit de deelwijk Uilennest, Gerrit Teule, Jet van essen, 
Henriette van Raalte en Andre Roes. Gevarieerde lectuur voor onder de kerstboom!

Gerrit Teule
Hebben wij een ziel? 
Zo ja, waar dan?   
Gerrit Teule werd geboren in 1942 in 
Heerenveen. Na een technische en 
exacte opleiding belandde hij in 1968 
in het computervak bij de internatio-
nale firma IBM. Sinds 1992 is hij schrij-
ver van diverse boeken op het  
gebied van bewustzijnsevolutie en 

spectief van zijn 
stelling dat geest 
en ziel de ‘binnen-
kant’ zijn van elek-
tromagnetisme en 
dat elektromagne-
tisme de ‘buiten-
kant’ is van geest 
en ziel’ (blz. 14). 
‘Het viertal […] 
blijkt een goede 

basis te zijn voor ‘eonische psycholo-
gie’ waarin begrippen als bewustzijn-
sevolutie, transcendentie en immanen-
tie, ziel, non-lokaliteit en het collectief 
onbewuste en bovenbewuste centraal 
staan.’ (blz. 19). 

Uitgeverij Aspekt, ISBN 9789461533487. € 24,95
www.elektromagnetischekracht.nl

Jet van essen
metamorphosis in Aix-en-
Provence, cezanne’s energy
Jet van Essen studeerde Franse en 
Roemeense taal en letterkunde en 
Romaanse architectuur. In 1990 is zij 
begonnen met haar spirituele werk, 
waarbij zij zich heeft gespecialiseerd in 
energie archeologie en geomantiek. Op 
mijn vraag naar de betekenis van geo-
mantiek legt Jet uit dat geomantiek als 
wetenschap verbanden zoekt tussen de 
energetische werkelijkheid en de fy-
sieke zichtbare werkelijkheid. De geo-
mantiek stelt vragen over de magie van 
een plaats zoals ‘waarom gelden som-
mige plaatsen als heilige plaats, zijn er 
grote landschapsstructuren, zijn er bij-

zondere lijnen?’ In haar werk als be-
leidsmaker bij het Provinciehuis advi-
seert zij af en toe over de vraag of en zo 
ja waar en hoe een bepaald traject zou 
kunnen worden aangelegd, rekening 
houdend met de plekken die door haar 
onderzoeksmethoden als onveilig wor-
den gekenmerkt. Sinds 1991 schrijft Jet 
spirituele boeken.

Dit boek is, anders dan Jet’s andere 
boeken, in het Engels geschreven. 
Volgens Jet is het een roman met een 
essay er in. Het gaat over zes vriendin-
nen die sinds hun eerste ontmoeting in 
1968 in Aix-en-Provence tijdens colle-
ges aan het Insitut d’Etudes Francaises 
pour Etudiants Etrangers al 40 jaar 
met elkaar bevriend zijn. Het verhaal 
begint met de voorbereidingen voor de 
eerstvolgende tweejaarlijkse reünie 
die in California zal 
plaatsvinden. Daar 
wonen 5 van de zes 
vriendinnen. 
Tijdens hun studie 
in Aix zijn ze alle 
zes in aanraking 
gekomen met de 
cultuur, de taal, en 
de artistieke bij-
dragen van Paul 
Cezanne, en de energie van Cezanne zal 
een belangrijke rol blijven spelen in 
hun levens. 
Twee veelzeggende citaten van 
Amerikaanse schrijfsters over dit boek: 

‘Metamorphosis in Aix-en-Provence is as 
thrilling as a mystery, as challenging as a 
puzzle, profound in its intelligence and 
ultimately rewarding in its revelations.’ 
Pamela Blevins

‘Once you read metamorphosis, you will 
want to visit Aix. You will want to see if 
what Elvira found is true.’ Mary Maruca, 
Washinton DC, August 2013

Uitgeverij Servo, ISBN 9789057861291. € 17,50.

elektromagnetisme. Teule zet je aan 
het denken: ‘Het is overigens nog maar 
de vraag of we onze ziel moeten zoe-
ken in ons brein. Als mijn ziel bij wijze 
van spreken de directie is van de ‘on-
derneming’ die ik ben en mijn schedel 
is de computerkamer, waarom zou dan 
de directeur steeds in de computerka-
mer moeten zitten? Vanuit mijn ICT-
ervaring weet ik dat directeuren daar 
vrijwel nooit komen. Sterker nog, 
waarom veronderstel ik eigenlijk dat 
mijn ziel ergens binnenin mijn brein of 
in mijn lichaam zou moeten zitten? 
Waarom is het niet andersom: mijn li-
chaam zit in mijn ziel? Misschien heeft 
mijn ziel een uitgebreidheid die veel 
groter is dan mijn lichaam.’

In dit boek geeft Teule antwoorden op 
de vraag hoe de geest de materie kan 
beïnvloeden en vice versa. Teule brengt 
in de loop van zijn imposante discours 
de theorieën van de psychologen Carl 
Jung en Roberto Assagioli, de paleonto-
loog Pierre Teilhard de Chardin en de 
fysicus Jean Emiel Charon voor het 
voetlicht, en plaatst deze in het per-
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Henriette van Raalte-Geel
mogen wij altijd in dit kamp 
blijven? 
Henriette vertelt mij een aantal weken 
geleden tijdens onze eerste kennisma-
king dat zij tijdens een cursus creatief 
schrijven plotseling de inspiratie en de 
woorden vond om dit historische ver-
haal op te schrijven. ‘Ik kon niet meer 
stoppen met schrijven’, zegt zij. ‘Opeens 
kwamen allerlei herinneringen boven 
zoals geuren, beelden en geluiden.’ 
Henriette woont sinds 1946 in Den Haag.

In dit boek beschrijft Henriette haar 
herinneringen aan de drie Japanse 
kampen in Nederlands Indië waar ze 
samen met haar moeder en twee zusjes 
tussen 1942 en de bevrijding in augus-
tus 1945 geïnterneerd is geweest. 

Het boek is in 2010 vertaald in het 
Japans en naar verluidt heeft zelfs de 
Japanse Keizerin het gelezen. Het voor-
woord bij de Japanse uitgave (ISBN 

9874264028512) 
is van de hand van 
oud ambassadeur 
in Tokio, mr. F.P.R. 
van Nouhuys, zelf 
een kampkind.
Het verhaal wordt 
waarschijnlijk 
verfilmd. 
Henriette licht toe 
dat het de bedoe-
ling is dat de cast 

zal bestaan uit acteurs die op de een of 
andere manier betrokken zijn bij de 
oorlog in Nederlands Indië. 

Uitgeverij Mozaiek, ISBN 9023991613. € 18,90. 
www.dapperemoeders.nl

André Roes
André Roes studeerde Nederlands en 
geschiedenis in Leiden en promoveerde 
daar in 1984 op de katholieke emanci-
pator Anton van Duinkerken. Roes is 37 
jaar werkzaam geweest in het onder-
wijs. Sinds 2006 is hij schrijver.

‘Charles Dickens’ is een biografie, ‘De 
Dans van Scrooge’ gaat over de hoofd-
persoon in het wereldberoemde ‘A 
Christmas Carol’. Beide boeken schreef 
Roes in 2012 voor het Dickensjaar.

charles Dickens, het zo 
gelukkig en toch zo ongeluk-
kig bestaan
Een imposante biografie van Dickens 
de spectaculair succesvolle schrijver, 
kunstenaar, sociaal hervormer en com-
passievol christen. 

Uitgeverij Aspekt, ISBN 9789461531476. Alleen 
nog tweedehands verkrijgbaar bij Bol.com

De Dans van Scrooge
In zijn Woord vooraf schrijft Roes: ‘De 
Christmas Carol heeft alles: je houdt je 
adem in, je gevoelens worden op scherp 
gezet, je zinnen worden gestreeld, en er 
is een zalig happy-end. Het verhaal is 
eindeloos opnieuw uitgegeven, gete-
kend, verfilmd, tot musical bewerkt. Het 
is niet kapot te krijgen, zoals elk literair 
meesterwerk. Ieder mag het lezen zoals 

foto Henriette van Raalte-Geel

Henriette is in 1940 geboren in de wijk 
‘Kedoeng Halang’ in Soerabaja en heeft 
dientengevolge haar vroege jeugd in ge-
vangenschap beleefd. Mogen we altijd 
in dit kamp blijven? is het enige boek 
over de oorlog in Nederlands Indië ge-
schreven vanuit het perspectief van een 
kind. Prof. Dr. W.J. van der Dussen con-
cludeert in zijn voorwoord: ‘Het is (...) 
van groot belang dat Henriette van 
Raalte-Geel (…) de stem van het kamp-
kind heeft verwoord. Het boek heeft de 
ondertitel Een ode aan de moeders in 
Japanse interner-
ingskampen. Dat is 
niet alleen ontroe-
rend, maar ook te-
recht, omdat hier-
mee een band 
wordt gelegd tus-
sen generaties, 
die samen erva-
ringen hebben 
gehad die niet 
mogen worden 
vergeten.’

hij wil, de Christmas Carol kan er tegen. 
Maar één ding wil ik wel zeggen. (…) De 
Christmas Carol hoort bij Kerstmis (…) 
maar voor Dickens was de Carol veel 
meer. (…) Hij liep tijdens het schrijven 
nachtenlang door Londen, en ‘huilde en 
lachte en huilde opnieuw’. Deze opwin-
ding heeft haar neerslag gevonden in 
een verhaal met een enorm voltage, 
overlopend van betekenissen, een ver-
haal dat we aandachtig, woord voor 
woord, moeten lezen.’
 
Dat gezegd hebbende voert Roes de 
lezer aan de hand van citaten uit  
A Christmas Carol en geplaatst in de 

context van het 
Engeland van 
halverwege de 
negentiende 
eeuw langs de 
fases die de 
hoofdpersoon 
Scrooge onder 
begeleiding van 
de drie geesten 
van Kerstmis 
doorloopt op weg 
naar zijn, zoals 

Roes het noemt, uiteindelijke bekering. 
Scrooge’s Hebzucht, Onverschilligheid, 
Inkeer, Vergeving en uiteindelijk 
Vrijheid worden daarnaast in een  
psychologisch en spiritueel kader  
geplaatst dat ook voor de huidige tijd 
uiterst relevant is. 

De illustraties in het boek zijn gemaakt 
door Frédérique Roes, dochter van de 
auteur.

Uitgeverij Aspekt, ISBN 9789461532527. €14,95.

Sophie Statema

foto  André Roes
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Wie weet waar? 
In onze wijk zijn mooie gebouwen, parken en pleintjes te vinden. maar 
ook kleine, soms onopvallende of verborgen details maken onze wijk 
zo mooi. In de vorige editie van ons wijkblad plaatsten wij een foto van 
een gevel met de herkenbare Shell schelp.

1. De schelp op de foto in de vorige edi-
tie vinden we boven de entree van het 
voormalige hoofdkantoor van de 
Bataafsche Import Maatschappij, de 
voorloper van Shell Nederland, aan de 
Wassenaarseweg 80. Het is een ont-
werp van de bekende architect J.J.P. 
Oud en is tussen 1938 en 1942 ge-
bouwd. In de Tweede Wereldoorlog 
raakte het gebouw beschadigd bij een 
luchtaanval. In 1946 werd het kantoor 
hersteld en in gebruik genomen. Vooral 
in de buitenlandse vakpers is dit ge-
bouw veel besproken, omdat het werd 
gezien als verraad van Oud aan de mo-
derne beweging. Door de toepassing 
van traditionele elementen zoals sym-
metrie en ornamenten zou Oud volgens 
critici zijn 'teruggevallen' op een histo-
rische architectuurstijl, die hijzelf in de 
jaren twintig had afgezworen.

2. Een spraakmakend voorbeeld van 
het gebruik van ornamenten was de 
toepassing van het logo van Shell, de 
schelp, die we op vele plekken terug-
vinden in en aan het gebouw. 
Allereerst zien we ze in de hierboven 
genoemde gevelelementen boven de 
entree. Maar ook op de penanten tus-
sen de kozijnen op de bovenste ver-
dieping komt de vorm terug. De groot-
ste gestileerde schelpen staan op het 
dak en ondersteunen de grote luifel 

die de entreezone van de kantoor-
schijf accentueert.

3. Ook op heel onverwachte plekken 
vinden we de schelpvorm. Op de foto 
zien we roosters in het dak bij het dak-
terras. Normaal gesproken worden deze 
gemaakt in een simpele ronde of vier-
kante vorm, maar bij het Shell gebouw 
zijn ook deze roosters in de herkenbare 
vorm van de schelp vervaardigd.

4. Het interieur werd in 2002 gereno-
veerd, passend bij het oorspronkelijke 
gebouw. Deels is het interieur ook nog 
oorspronkelijk. De centrale hal, die 
achter de eenvoudige hoofdingang met 
bordestrappen ligt, wordt gesierd door 
ronde pijlers en cassettenplafonds. 
Daarachter bevindt zich het opvallende 
centrale trappenhuis, dat wordt gedra-
gen door een constructie van betonnen 
bogen. Het trappenhuis is voorzien van 
elegante metalen leuningen.

5. Het naast het gebouw gelegen pomp-
station had oorspronkelijk dezelfde 
stijl als het hoofdkantoor. En de orna-
menten die tussen de kozijnen op de 
bovenste verdieping van het kantoor te 

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

1 2

3 4
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zien zijn, vinden we terug in de dak-
rand van het oude pompstation. Op de 
foto zien we beide gebouwen in zoals 
ze er in 1948 uitzagen. Tegenwoordig 
staat er een opvallender en groter Shell 
station op die plek.

6. Het symmetrisch opgebouwde kan-
toor werd aan de achterzijde op de be-
gane grond oorspronkelijk geaccentu-
eerd door een haakse vleugel die 
eindigde in een ronde kantine. Dit ge-
deelte is in 1970 gesloopt en vervan-
gen door de huidige grotere vorkvor-
mige uitbreiding. Het gebouw, met 
uitzondering van de nieuwbouw uit 
1970, heeft de status van rijksmonu-
ment omdat het een representatief 
voorbeeld is van het bouwen in een 
traditionele stijl en het als een belang-
rijke mijlpaal binnen het oeuvre van de 
architect J.J.P. Oud wordt gezien.

7. Via wieweetwaar@wvbn.nl mailde 
René Montfoort de foto van deze bij-
zondere gevelsteen. Weet u in welke 
straat we dit dier boven het trappen-
huis vinden?

Inge Kneppelhout-Reijnen

5

6

7

foto 1 t/m 6 Inge Kneppelhout-Reijnen

foto René Montfoort
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Fit in 20 minuten per week

fit20 Den Haag 
J. v. Oldenbarneveltlaan 9a • 2582 NE, Den Haag • (070) 221 00 85
denhaag@� t20.nl • www.� t20denhaag.nl

Fit in 20 minuten per week

René de Groot, personal trainer 

� t20 Den Haag

De � t20 training zorgt ervoor dat 

20 minuten per week voldoende is om 

� tter en sterker te worden. En binnen 

drie maanden gegarandeerd resultaat: 

“Trainen in mijn lunchpauze, ideaal! 

Ik merk echt al verschil in conditie en 

spierkracht in 3 maanden tijd.”, aldus 

een klant. 

Of: “� t20 draagt dus bij om mijn kracht 

en uithoudingsvermogen te verbeteren. 

Tevens merk ik dat mijn lichaam 

strakker is geworden en mijn kleding 

losser is gaan zitten.”

De training is zo uitgekiend dat 

ondanks de inspanning omkleden niet 

nodig is. Door de personal training 

haalt u het maximale uit uw � t20 

training en de persoonlijke begeleiding 

is bovendien betaalbaar. U kunt 

alleen worden getraind of samen met 

bijvoorbeeld een kennis of collega.

Ervaar � t20 zelf en maak vandaag 

nog een afspraak voor een gratis 

kennismakingstraining. 

Meer informatie op www.� t20.nl. 

“Iedereen wil graag � t en gezond zijn, maar vaak 

lukt dat door tijdgebrek niet. Een manier om met 

een geringe tijdsinvestering � t te worden is � t20. 

Bij � t20 wordt alléén met een personal trainer 

op afspraak getraind.”
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Ouderen in de Wijk
ContactClub Benoordenhout 55+
De storm is weer gaan liggen en wij maken ons klaar voor de wintermaanden. 
Bijna al het blad is van de bomen gewaaid en de vegers van de gemeente heb-
ben het druk. De ‘snowsteps’ voor onder uw schoenen of laarzen kunnen uit de 
kast gehaald worden om straks in de sneeuw zo stevig mogelijk te lopen.  
Glijdt u vooral niet uit!

Lezingen
Deze beginnen 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 9 januari zal de heer de 
Bruin ons vertellen over de vele 
Hebreeuwse woorden die gebruikt 
worden in de Nederlandse taal.
Donderdag 6 februari houdt de heer 
Rupert van Heijningen een boeiende 
lezing over Henricus Antonius van 
Meegeren die een Nederlands kunst-
schilder en kunstvervalse was. Hij 
werd vooral bekend door zijn verval-
singen van werken van Vermeer. De 

Nederlandse kunstschilder was een 
goed ambachtsman, maar werd onder 
eigen naam nooit echt beroemd. In het 
schimmige gebied tussen echt en vals 
wist hij echter wél naam te maken. 
Eigenlijk werd de methode Van 
Wijngaarden gebruikt, want deze schil-
der, restaurateur en vervalser was de-
gene die Han van Meegeren de techni-
sche kneepjes van het vervalsersvak 
bijbracht.

Kunstcursussen 
Deze zijn in februari op drie donder-
dagen van 10.00 – 12.00 uur in Het 
Benoordenhuis, Bisschopstraat 5. De 

kosten zijn voor de 3 cursusochtenden 
€ 30,-- incl. koffie/thee.

Het CCB organiseert voor haar leden in 
december nog een kerstlunch, een le-
zing en wij gaan naar de Anton 
Philipszaal waar studenten van het 
Koninklijke Conservatorium Den Haag 
een koffieconcert houden.

Voor inlichtingen kunt u contact opne-
men met Rinia de Bruin, tel. 3 28 24 77 
na 18.00 uur of rinia.db@zonnet.nl.

Rinia de Bruin

ContactClub 55+ op excursie 
Dinsdag 15 oktober is de Contact Club 
met Brouwers tours naar de Papier-
Kunst Tentoonstelling in het CODA 
Museum in Apeldoorn geweest. Een 
bijzondere ervaring! We waren alle-
maal verbaasd te zien wat er van en 
met papier te maken valt. Het ge-
bruikte materiaal bestaat uit gerecy-
cled papier zoals kranten, glossy tijd-
schrift, karton, bladzijden uit oude 
balansboeken, ponskaarten e.d.
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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?  
15% korting op de gehele collectie. 

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

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.

Bezorgservice
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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Burenhulpcentrale Benoordenhout
Langzaam aan begint ook in het 
Benoordenhout de burenhulpcentrale 
steeds meer leden te krijgen en  
wordt het centrale telefoonnummer  
070 – 262 99 99 regelmatig gebeld 
door mensen die hulp zoeken bij een 
eenvoudig klusje zoals een boodschap 
doen, een lamp vervangen of wegbren-
gen naar het ziekenhuis. Ook kunt u als 
u eens met iemand een praatje wil 
maken de burenhulpcentrale bellen. 
Via de centrale wordt dan naar iemand 

gezocht die zin, tijd en gelegenheid 
heeft om een buur te helpen. 
De ‘hulpbieder’ kan meteen aangeven of 
hij/zij tijd heeft. Zo niet, dan belt de 
computer automatisch de volgende tot 
iemand is gevonden. U wordt geen vrij-
williger en u kunt altijd afzeggen. In de 
praktijk wordt u hooguit 1 x per 6 
weken gebeld voor een boodschap of 
datgene waarvoor u zich heeft opgege-
ven. Uit onderzoek onder wijkbewoners 
is gebleken dat er in het Benoordenhout 

vooral ook behoefte bestaat aan hulp-
bieders die af en toe tegen onkostenver-
goeding een oudere wijkbewoner willen 
wegbrengen. Inlichtingen en inschrij-
ven kan via tel. 070 – 262 99 99 of u 
kunt contact opnemen met Lies Bouts 
onder 347 00 41 of per email: 
lies.bouts@voorwelzijn.nl. Voor infor-
matie en inschrijving kunt u ook terecht 
bij de i-shop, Johannes Camphuijsstraat 
25 of u kunt kijken op de website van de 
Wijkvereniging: www.wvbn.nl 

Nu ook Alzheimer Café in Haagse Hout
In Haagse Hout is onder grote belangstelling uit de wijk op 13 november een nieuw 
Alzheimer café geopend voor mensen met beginnende dementie, hun partners,  
kinderen, familieleden, professionals uit de zorg en andere belangstellenden.

Het Café biedt een veilige plek waar 
mensen zich thuis voelen en over hun 
ervaringen en problemen kunnen pra-
ten. Wijkbewoners kunnen hier ook 
hun vragen stellen en mee discussiëren 
over de thema’s. Onderwerpen die ach-
tereenvolgens op het programma staan 
voor de komende maanden zijn: 
– Onzekerheid over de diagnose 
– Op wie kan ik een beroep doen? 
– Emotionele gevolgen van dementie 
– Juridische aspecten bij dementie. 

Het Alzheimer Café Haagse Hout is ge-
vestigd in het wijkcentrum Mariahoeve 
aan Ivoorhorst 155 en vindt iedere 
tweede woensdag van de maand plaats. 
Het begint met een inloop om 19.00 
uur, waarna het programma met de 
spreker om 19.30 uur van start gaat en 
tot 21.30 uur duurt. Naast het 
Alzheimer Café is in wijkcentrum 
Mariahoeve ook het Ontmoetings-
centrum voor mensen met geheugen-
problemen gevestigd. Hier kunnen be-

woners uit Haagse Hout terecht om een 
of meerdere dagen per week deel te 
nemen aan dagrecreatie. Ook wordt er 
gerichte ondersteuning geboden aan 
mantelzorgers van mensen met de-
mentie. Voor meer informatie: pro-
grammacoördinator Jozien Wolthers, 
jwolthers@cardia.nl, 06-13802118.

Ongelofelijk dat 40 hedendaagse kun-
stenaars en vormgevers dit materiaal 
gebruikten om hun ideeën vorm te 
geven in beeldende kunst, mode, sie-
raden en nog veel meer. Bij aankomst 
in het museum begaven wij ons naar 
de tentoonstelling. Rond 1 uur kregen 
we een voortreffelijke koffietafel, 
waarna er nog tijd was om nogmaals 
een ronde te maken. Zeer onder de in-
druk keerden we rond half drie  
voldaan Haagwaarts. Een Papier 
Tentoonstelling: een aanrader!

Jos Bierlaagh

foto Rinia de Bruin
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Margot Koesen Ineke van Mechelen
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Lezers aan het woord
Lieve Buurgenoten
Heel erg bedankt voor jullie spullen 
naar aanleiding van ons artikel over 
Gambia. Een babyweegschaal, rollator, 
vruchtenpers en andere zaken werden 
aan ons gegeven. Daarnaast ook tips: 
bijvoorbeeld het benaderen van zie-
kenhuizen die soms spullen over heb-
ben is nuttig gebleken en wordt door 
ons uitgewerkt. Vooral hartverwar-

mend dat er in onze buurt oprechte be-
langstelling is voor een dergelijk pro-
ject. Wie nog verdere informatie wil 
(tips of spullen zijn natuurlijk ook zeer
welkom) kan altijd terecht! Veel dank 
namens Hart voor Gambia!

Marijke Orie, kiporie@wxs.nl 
Eline Smulders, afjsmulders@planet.nl

‘Vergeet niet uit te checken met uw OV-chipkaart’
Vanaf het station brengt bus 22 mij 
naar huis. Tijdens de rit houd ik mijn 
chipkaart in de hand geklemd. Want 
als ik hem terug in mijn tas of jaszak 
doe, vergeet ik uit te checken. De auto-
matisch bij iedere halte afgespeelde 
tekst ‘Vergeet niet uit te checken met 
uw OV-chipkaart’ heb ik al zo vaak ge-

hoord dat die niet doordringt. Als ik op 
de Ruychrocklaan ben uitgestapt en de 
deur zich achter mij sluit realiseer ik 
me dat het toch weer is misgegaan. 
‘Wéér vergeten’, zeg ik geërgerd, tegen 
niemand in het bijzonder. Een heer die 
ook uitstapte aarzelt geen moment, 
rent achter de bus aan en zorgt er met 

grote gebaren voor dat deze weer 
stopt. ‘Deze mevrouw wil nog uitchec-
ken’, zegt hij tegen de chauffeur. En zo 
gebeurt het, waarna de bus zijn weg 
vervolgt. Misschien vergeet ik het nu 
niet meer.

Henriette van Wermeskerken

Link 
De man die in de namiddag aan het ta-
feltje op het terras op het Willem 
Royaardsplein naast mij zit, is verdiept 
in de overlijdensadvertenties in de 
Telegraaf. Als hij de krant dichtvouwt 
zegt hij tegen niemand in het bijzon-
der: ‘Zo, er zijn er weer heel wat ge-
stopt met roken.’ En tegen het jonge 
meisje van de bediening: ‘Mag ik nog 
een koffie-verkeerd van je?.’ Hij heeft 
een fors postuur, een vriendelijk ge-
zicht, rode wangen en een brede witte 
snor. Ik schat ‘m aan de verkeerde kant 
van de zeventig. Als de melk met een 
scheutje koffie is afgeleverd begint hij 
er vol overgave in te roeren. Hij ziet dat 
ik naar hem kijk en zegt: ‘Lekker hoor, 
een koffie-verkeerd. Maar straks ga ik 
aan het serieuzere werk.’ Hij maakt 
met zijn hand enkele kantelende geba-
ren voor zijn mond. En vervolgt: ‘In het 
Benoordenhout heb je geen echte cafés. 
Jammer! Nu ga ik naar ‘De kleine witte’ 

in de Mallemolen. ’n Kaartje leggen, 
biertje, borreltje, een beetje praten. En 
dan weer naar huis. Ik woon hier in de 
Cees Laseur. Ik ga altijd met de bus. Met 
de auto is mij te link. Ze nemen tegen-
woordig al voor een paar slokkies je rij-
bewijs in. Of ze pakken je auto af.’
Hij pauzeert, neemt een slok, knijpt ge-
nietend zijn ogen dicht en wrijft met de 
rug van zijn hand langs zijn lippen. Zijn 
verhaal is nog niet uit. ‘Ik heb vroeger 
eens zo’n akkefietje gehad. De buschauf-
feurs staakten. Dus ik neem de auto en 
rij naar het Buitenhof. Ik kwam toen 

nog vaak in een café in de Halstraat. 
Had ik ‘m nu maar laten staan. Ik werd 
aangehouden. Die agent zegt: ‘Ik ruik 
volledige vergunning.’ Ik moest voorko-
men in het Paleis van Justitie. Die rech-
ter was niet ongeschikt. Ik kreeg een 
geldboete van een paar honderd gulden 
en mocht m’n rijbewijs houden. Ik 
moest wel een verkeerscursus volgen. 
Dat heb ik gedaan. Wij zaten er met een 
man of acht. Allemaal teveel drank op. 
Aan het eind van de dag zou er een rech-
ter spreken. Laat dat diezelfde vent zijn 
die ik had. Hij gaf iedereen een hand. 
Toen hij mij zag zei hij: ‘U ken ik al.’ 
Toen schaamde ik mij toch zo diep. Gek 
hè? Sindsdien ga ik met de bus en niet 
meer met de auto. ’t Is mij te link.’ Hij 
staat op, rekent af en loopt in de rich-
ting van de bushalte. Op weg naar het 
serieuzere werk.

marcel van der Horst
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Celeste
Acqua di Parma
Annick Goutal
Caudalie
Cire Trudon
Creed
Diptyque
Geo F. Trumper
Leonor Greyl
Lorenzo Villoresi
Mason Pearson
Molton Brown
Parfums D'Orsay
Penhaligon's
Serge Lutens

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

FREDERIKSTRAAT 963  -   T  070 3461487 
WWW.CELESTE-PARFUMS.NL

24/7 online

Professionele en 
fl exibele opvang 

bij u thuis Meer weten over Nannywereld? 

www.nannywereld.nl
+31 (0)70 31 20 070

Flexibel, afgestemd op 
de tijden en dagen dat u 

dat wenst

Professionele opvang 
bij u thuis

Nanny’s met HBO werk- 
en denkniveau

Het gezinsleven loopt voor 
de kinderen gewoon door

Uitgebreid selectie- 
en screeningsproces

Betaalbaarder dan 
u denkt
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Activiteiten in de wijk

Vrijwilligersborrel
Op zondag 12 januari 2014 is 
de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel 

om de vrijwilligers van de 
Wijkvereniging 

Benoordenhout te bedanken 
voor hun inzet op vele 

terreinen.

Het Benoordenhuis, aanvang 
16.30 uur.

Een officiële uitnodiging volgt 
nog, maar hopelijk willen de 

betrokkenen de datum al vast 
reserveren

Scratch koor zaterdag
The American Protestant church of The Hague,  
esther de Boer-van Rijklaan 20, Den Haag

Geïnspireerd door de twee bijzondere 
scratch koor dagen in 2013 heeft de 
APCH besloten door te gaan met de or-
ganisatie van scratch koor dagen in 
2014. Op 22 februari zullen de hele dag 
‘from Olivett to Calvery’ door Maunder 
en het Requiem van Faure worden ge-
oefend met iedereen die van muziek 
houdt. Dit is een dag bedoeld voor een 
ieder die er naar uitziet deze prachtige 
muziek te zingen. Het zal een indruk-
wekkende ervaring zijn om een hele 
dag te oefenen en aan het einde van 
diezelfde dag om 16.00 uur een concert 
te geven. Wij verzoeken iedereen die 
zangervaring heeft zich in te schrijven 
en mee te doen met het koor op 22 fe-
bruari 2014. Inschrijven voor 24 janu-
ari 2014. Nadere informatie is te ver-
krijgen bij John Bakker 
musicdirector@apch.nl  

middag Thee concert en Barok 
concert
Op 11 Januari 2014 is er een bijzon-
der Middag Thee Concert. Dit keer zal 
Harry cherrin, saxofoon, prachtige 
muziek van Bach ten gehore brengen. 
Harry Cherrin is een Amerikaans saxo-
fonist, improvisator en componist die 
op dit moment in Nederland woont.  
Op 8 februari 2014 zal het Duo 
KeySung een fantastisch programma 
presenteren met aria’s uit opera’s van 
Mozart, Verdi, Puccini, Weber en 
Strauss. The sopraan Amanda Key  
wordt begeleid door de pianist 
Sunghee Jo. 

Beide concerten beginnen om 16.00 
uur. De kerkdeuren gaan open om 
15.30 uur. Toegang is gratis maar het is 
mogelijk te doneren tijdens de collecte. 

Bridgevereniging 
Haagse Hout 
heeft ruimte voor 
nieuwe leden! 
De Bridgevereniging is opgericht in 
1970. Op donderdagen wordt van 
13.30 uur tot ongeveer 16.30 uur ge-
speeld in het clubhuis van VUC aan Het 
Kleine Loo 1. Bent u geïnteresseerd? 
Neem contact op met mevrouw 
Wanrooy, 326 45 09. 

Verkiezingsmid-
dag Haagse Hout
Op zondagmiddag 9 februari maken 
kandidaat-raadsleden van de VVD graag 
met u kennis en heeft u de kans om met 
hen in gesprek te gaan over wat er 
speelt in onze wijk en in de stad. Van 
15.30 - 17.00 uur (inloop vanaf 15.15 
uur) in Het Benoordenhuis, Bisschop-
straat 5. Aanmelden niet nodig! 

Mail voor vragen
sandra.tencate@vvddenhaag.nl
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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? 

Ook voor
wijkbewoners

Praktijk fysiotherapie
Afspraak via de receptie van Gaspard

Maison Gaspard de Coligny

www.saffierderesidentie.nl

Lid worden van de wijkvereniging?

Ja, doen!
www.wvbn.nl

s 10,– per jaar op gironr. 3804427 
voor een leefbare wijk!
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Wijk en winkel 
Victoria Interiors en Antiques beleeft laatste maanden 
Het zal je maar gebeuren. Nauwelijks 
bedenk je hoe en wanneer je waardig 
afscheid neemt van de klanten, die je 
jaren lang met zo veel plezier in de 
winkel hebt gehad, of de huisbaas heeft 
al een enorm bord ‘Te Huur’ aan de 
gevel bevestigd. Velen weten dus al, dat 
Thérèse en Hans Jansen over een paar 
maanden hun winkel op de hoek van 
het Willen Royaardsplein definitief 
sluiten. Een opvolger is er helaas niet. 
Jammer, want van dit soort winkels zijn 
er steeds minder. In 1976 begon 
Thérèse Jansen haar brocante aan de 
Weissenbruchstraat. Engels grenen 
was toen en vogue en zij ging regelma-
tig naar Engeland en Frankrijk om zelf 
in te kopen. ‘Wat je zelf niet mooi vindt, 
kun je niet met overtuiging verkopen’, 
schetst zij haar beleid. Zestien jaar ge-
leden verhuisde Victoria Interiors en 
Antiques naar het Willem Royaards-
plein. Daar kwam Ineke Dullaart assis-
teren bij de verkoop.

mahonie
Geloogd grenen was een rage gewor-
den. Daardoor werd het duur en 
schaars. Langzamerhand kwam er ook 
nog veel import uit Oost Europa. Dat 
was meestal repro. Nagemaakt, maar 
nieuw. Thérèse Jansen ging in Engeland 
op zoek naar mahonie stijlmeubelen. 
Zij kwam vaak bij mensen thuis om ad-
viezen over de inrichting te geven. Door 
de samenwerking met een eerste klas 
stoffeerder konden zitmeubelen aan de 
wensen van kopers worden aangepast. 
‘Echt voldoening heb je als klanten zich 
door ons aanbod en onze adviezen he-
lemaal thuis voelen in de inrichting van 
hun huis. Als je ziet dat ze er echt blij 
mee zijn’, vertellen de dames. Hoewel 
Thérèse half Frans is, hebben Engelse 
meubels toch de voorkeur.

Stijl
De winkel kan niet bestaan van alleen 
meubels, hoe welgekozen ook. Thérèse 

Jansen houdt van kunst en heeft dus 
ook een aantal schilderijen van diverse 
stijl en tijd in de winkel. Grote voor-
keur geniet het werk van de Goudse 
schilder Jan van Lokhorst. Krachtig 
werk in sprekende kleuren. Mooi is,  
dat het werk van Van Lokhorst in aller-
lei heel verschillende interieurs vaak 
uitstekend past. Zorgvuldig is gezocht 
naar kleinere objecten om een interi-
eur karakter te geven. Kristal, sieraden, 
porselein, bestek, er is in de winkel van 
alles te vinden. ‘Dit vak moet je eigen-
lijk jezelf leren’, vindt Thérèse Jansen. 
Gevoel voor stijl, kleur en kwaliteit 
moet je in de loop van de tijd steeds 
verder ontwikkelen. We volgen onze 
eigen smaak en we zijn heel kritisch. 
Als je zelf twijfelt, dan twijfelen je klan-
ten ook. Als je iets heel moois moet 
verkopen, dan gaat je dat toch aan  
het hart. Maar daarvoor heb je het  
tenslotte, soms met veel moeite ook 
ingekocht. 

Samen sta je sterk
In de 38 jaar dat Thérèse Jansen dit vak 
beoefent, heeft echtgenoot Hans haar 
naast zijn werk in ICT steeds bijge-
staan. Samen naar beurzen en veilin-
gen, Hans was belast met alle klusjes 
die zo’n bijzondere winkel nu eenmaal 
met zich mee brengt.

Dank
Thérèse Jansen wil graag uitdrukkelijk 
haar klanten bedanken. ‘We hebben 
helaas geen boek bijgehouden met alle 
mooie en leuke dingen, die we met 
onze klanten hebben beleefd. Maar we 
hebben het met onze klanten altijd 
heel leuk gehad. We willen graag ieder-
een bedanken voor het vertrouwen. 
Wat de volgende stap is in onze toe-
komst, weten we nog niet. Maar een 
ding weten we zeker: we zullen u heel 
erg missen.’  

Bernard de Haas

foto Victoria
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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.

Nieuwjaars Receptie
zondag S9 januari | SE:vv4SB:Kv uur

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap | Mobarak Moskee
Oostduinlaan —9 | ,E9B JJ Den Haag | T: v—v4K,;E9v, 
www.Islamnu.nl | www.alislam.org

DeTAhmadiyyaTMoslimTGemeenschapTNederland2T

heeftThetTgenoegenTuTuitTteTnodigenTvoorThet

bijwonenTvanThaarTjaarlijkseTnieuwjaarsreceptie.T

TevensTzalTvanTdezeTgelegenheidTgebruikTwordenT

gemaakt2TomTuTkennisTteTlatenTmakenTmetTonzeT

gemeenschap.

IedereenTisTWelkomTz

Het Derde Teken is de verschijning van de 

Gevorkte SterT die was voorbestemd te worden 

gezien tijdens de Komst van de Messias; en die 

is reeds enige tijd geleden gezien. En nadat 

ze haar zagenT schreven de Britse christelijke 

krantenT dat de tijd was aangebroken voor de 

Komst van de Messias.

—Hazrat Ahmad
a

WaarheidTderTOpenbaringT919070Tp.T205

DE BELOOFDE MESSIAS (1835 - 1908)

   CITO-training
                afterscool.nl

ga naar:

huiswerk & bijles
  bij AFTER’S COOL
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Drogisterij Homeopathie Benoordenhout bestaat 20 jaar!
Twintig jaar geleden werd de heer Rob 
ter Haar eigenaar van de drogisterij 
aan de Van Nijenrodestraat. Na de 
overname heeft hij het assortiment 
omgebogen, van de klassieke drogiste-
rij naar een winkel waar veel aandacht 
is voor de natuurgeneeswijze. Of te 
wel; een alternatief bieden aan mensen 

om met lichaamseigen stoffen te wer-
ken en daardoor te kunnen genezen of 
een beter leven te hebben. Wat is het 
verhaal achter Rob ter Haar. In eerste 
instantie opgeleid aan de Detailhan-
delsschool in Haarlem, jaren lang 
werkzaam geweest in glas- en porse-
leinwinkels (Hulst aan de Coolsingel in 

Rotterdam) kwam het feit dat de na-
tuur kan genezen, op zijn weg. Een 
zwager die in 1976 geneest via acu-
pressuur, een kennismaking met bijen-
producten, de heilzame werking van 
water, informatieavonden bijwonen en 
later zelf geven: het veroorzaakt een 
carrièreswitch in 1987. In 1992 gaat 
Rob bij de drogisterij werken en neemt 
deze dus in 1993 over.  In zijn drogiste-
rij werken nu naast Rob en twee dames, 
ook een klassiek homeopaat, een or-
thomoleculair arts u kunt er phyto the-
rapie ondergaan. Een heerlijk geurende 
winkel, waar echt van alles te koop is. 
Of het nu schoonmaakmiddelen zijn, 
pleisters, bodylotions of dropjes en 
boeken over gezondheidservaringen. 
De aandacht, het advies en de glimlach 
krijgt u er bij. 

Drogisterij Benoordenhout, 
Oostduinlaan 121, 324 28 83.
Dinsdag t/m vrijdag van 9.00-18.00 
uur, zaterdag van 9.00-17.00 uur.  
www.drogisterijbenoordenhout.nl.

Willemien de Vlieger-mol

Elite Mode ‘Klaar voor de toekomst’ 
Bert en Nelleke Spijksma zijn sinds 1967 de tweede generatie. Net als zijn eigen kin-
deren nu, had Bert niet het plan zijn vader op te volgen. Af en toe bijspringen en 
steeds vaker een handje helpen, dat wel. Het bedrijf aan het Willem Royaardsplein 
overnemen was in 1990 een logische stap. ‘Nooit stilstaan, altijd vooruit kijken, 
klaar voor de toekomst’, is het motto. Daarom restyling en verbreding van het assor-
timent. Vooruitkijkend verklapt Bert de kleur van het volgende jaar. Blauw in alle 
schakeringen van kobalt tot pastel. 

Elite Mode speelt in op de nieuwe flat 
die het Shellstation gaat vervangen,  
de herinrichting van het Willem 
Royaardsplein en de ingebruikname 
van het Internationaal Strafhof. Klaar 
voor de toekomst Maar voorlopig is dat 
niet de enige en zelfs niet de belang-
rijkste reden voor de veranderingen. 
De aanzet daartoe werd door de klan-
ten zelf gegeven. ‘Veel zaken sluiten. 
Wij kregen van onze klanten steeds 

vaker de vraag: ‘Waar kan ik iets voor 
mijn man kopen. Waarom doet u geen 
herenmode?’

Klassiek-sportief
‘Wij werken al 20 jaar met bekende la-
bels voor dames en heren pantalons, 
truien en shirts. We besloten bij ons 
aanbod passende mannenmode er bij te 
nemen. Maar het is net als thuis. Als je 
iets verandert, dan wil je het hele huis 

aanpakken. Wij blijven een damesmode-
zaak met een klassiek-sportief hand-
schrift. Door restylen konden we een 
men’s-corner inrichten en een mannen-
paskamer er bij maken. Dat is enorm 
goed aangekomen.’ Terwijl Nelleke met 
klanten bezig is, vertelt Bert openhartig 
over hun bedrijf. ‘De wijk verandert. 
Veel ouderen vroeger, maar nu staat er 
vaak een klimtoestel in de tuin en zijn er 
kinderwagens bij de winkels. Dat heb-

foto Sophie Statema
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foto Bernard de Haas

ben we eerder niet gezien. Jonge gezin-
nen en expats gaan het beeld bepalen. 
Onze winkel heeft een modieuze-huis-
kamer sfeer. Open, licht, ruim, zowel hij 
als zij kunnen terecht. Elite Mode blijft 
als van ouds in hoofdzaak gericht op da-
mesmode. Er is voor wie op zijn of haar 
partner wacht een kopje koffie aan de 
leestafel met gemakkelijke stoelen. Een 
bijzonder item bij Elite Mode is een 
corrigerende spijkerbroek. Hij corri-
geert buik, billen en heupen. Elite 
Mode is één van de grootste, zo niet  
het belangrijkste verkooppunt in 
Nederland. Veel dames komen spe- 
ciaal daarvoor van ver buiten het 
Benoordenhout wat het succes van dit 
bijzondere product benadrukt.

moderniseren
De stijl van het nieuwe Elite Mode past 
bij het straks gerenoveerde plein. 
Nieuwe bestrating, bomen, aantrekke-
lijke inrichting. Bert Spijksma hoopt dat 
de eigenaar van de gebouwen Ief Capital 
ook het een en ander moderniseert. ‘Ik 
begrijp wel dat de eigenaar in deze tijd 
wat achterover leunt en even afwacht. 
De nieuwkomers willen graag winkelen 
in een aantrekkelijke omgeving. Daarom 

Asha Buurtsuper bestaat 1 jaar!

Asha en haar man, foto Sophie Statema

Een jaar geleden, in januari 2013, 
startte Asha Singh samen met haar 
man en kinderen de winkel. Het aan-
bod van een typische buurtsuper werd 
en wordt in de loop der maanden ver-
der uitgebreid. Een grotere broodafde-
ling waar ook Surinaams eten verkocht 
kan gaan worden (roti). Naast de kassa 
staat een kast met de ‘kinderafdeling’; 
blikken melkpoeder, potjes kindervoe-
ding. Het viel Asha op dat er zoveel 
kleine kinderen in de buurt zijn. Tevens 
zijn er plannen om te beginnen met 
verkoop van biologisch eten zoals 
groenten, vruchten, koekjes etc. De 
bloemen die op de stoep staan komen 
van een kweker uit Oegstgeest.  
Waalsdorperweg 103 (hoek Van Hogen- 
houcklaan) maandag t/m vrijdag van 
7.00 - 19.00, zaterdag van 8.00 - 17.00.

Willemien de Vlieger-mol

verwacht ik wel dat het voor Ief Capatal 
de moeite waard is met de gemeente 
mee te doen’, meent Bert Spijksma. Voor 
het fotootje werkt Nelleke Spijksma 
nog gauw haar lippen bij. ‘Daar ben ik 
vrouw voor’, vindt ze. Ook al is er in het 

blad niet veel van te zien, het is repre-
sentatief voor het verzorgde niveau 
van het aanbod en van de presentatie 
bij Elite Mode.

Bernard de Haas
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Van Hoytemastraat schoonste 
winkelgebied van Nederland 2013 
Winkelgebied Van Hoytemastraat is 
uitgeroepen tot schoonste winkelge-
bied van Nederland. Stichting Neder-
landSchoon heeft voor haar onderzoek 
382 winkelcentra in Nederland be-
zocht en ruim 15.000 bezoekers onder-
vraagd. Tijdens het congres ‘Het rende-
ment van schoon’ op 6 november jl., 
heeft Rob Geus, ambassadeur van 
NederlandSchoon, de winnaar bekend- 
gemaakt.

‘De Van Hoytemastraat is ontzettend 

trots op deze titel’, aldus een verraste 
Herbert Woudt, voorzitter van Vere-
niging BIZ Van Hoytemastraat. ‘We zijn 
heel blij met de waardering die onze 
klanten aan ons winkelgebied hebben 
gegeven. Maar, zonder de inzet van en 
samenwerking met onder andere het 
Veeg- en Straatbedrijf, Stadsdeel 
Haagse Hout, Meldpunt Graffiti en, 
zeker niet op de laatste plaats, onze 
eigen ondernemers, was het ons niet 
gelukt. Je moet het immers samen 
doen.’ 

Opvallend 
veel inbraken in 

de wijk
De politie waarschuwt voor 

inbraken in de wijk. Ziet u een 
papiertje tussen uw deur zitten, 
bel 112 omdat dat het werk zou 

kunnen zijn van dieven die 
testen of u langere tijd de deur 
niet opent en dus wellicht op 

pad bent!

Let ook op de babbeltruc! 
mensen in witte jas die zich 

voordoen als medewerker van 
een zorginstelling!

Helaas wéér een winkel dicht op het Willem Royaardsplein

foto Sophie Statema

Parfumerie Valentin heeft haar deuren 
gesloten. Sinds enkele dagen is het sta-
len rolluik voor de glazen toegangsdeu-
ren hermetisch gesloten en verzamelt 
de post zich tussen beide scheidswan-
den. Na wat jarenlang een bloeiende 
high-end parfumerie kan worden ge-
noemd is binnen enkele jaren na de 
overdracht door de heer en  
mevrouw Valentin aan de huidige eige-
naar helaas een einde aan het sprookje 
gekomen.

Sophie Statema
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Dat veel van onze klanten enthousiast zijn over de kwaliteit van ons netwerk, betekent niet dat we stil kunnen 
zitten. Daarom investeren we elk jaar ruim een miljard euro in de uitbreiding en verbetering van ons netwerk, 
om diensten zoals snel internet met de hoogste kwaliteit te kunnen bieden. Of het nu gaat om de uitrol van 
ons glasvezelnetwerk en supersnelle mobiele 4G netwerk, of de bouw van extra datacenters voor producten 
en diensten ‘in the cloud’. Hoe blijft u anders bij de tijd? Het netwerk dat geeft om Nederland

Altijd het 
netwerk 

verbeteren
kpn doet ’t 

gewoon
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Vrolijk Kerstfeest & Gelukkig Nieuwjaar
Merry Christmas & A Happy New Year

U toegewenst door 
de Redactie van het 
Wijkblad Benoordenhout

HDM gastheer 
Nederlands Elftal
Het Nederlands Hockey 
Elftal Dames en Heren 
gaan twee weken vooraf-
gaand en tijdens de 
Rabobank Hockey World 
Cup 2014 trainen bij hoc-
keyvereniging HDM. HDM biedt alle fa-
ciliteiten voor een goede voorbereiding. 
Ook beschikt HDM over een Greenfields 
TX veld, het officiële speelveld van de 
Rabobank Hockey World Cup 2014. 

Wist u dat?
Hartsvriendinnen 
helpen Boer 
Twee hartsvriendinnen, Hannah en 
Henriette, hebben 34 euro opgehaald 
voor de actie Buurt steunt Boer door 
zelfgebakken cupcakes te verkopen in 
de Sonderdankstraat! 

Weekendienst
Lunchroom Royal Corner aan de Van 
Hogenhoucklaan 146 is nu ook op za-
terdagochtend open, en op zondag och-
tend kunt u voor uw eerste kopje koffie 
tegenwoordig terecht bij Bitterkoud 
aan de Oostduinlaan.

Diamant Theater zoekt vrijwilligers! 

foto Arno Florissen

Heeft u ervaring of ambitie op het ge-
bied van wijktheater en wilt u graag 
iets voor uw stadsdeel betekenen? Het 
Diamant Theater heeft een tweetal va-
catures open staan: een vacature thea-

terprogrammeur en een vacature mar-
ketingmedewerker. Als cultuuranker 
en wijktheater voor het stadsdeel is 
het Diamant Theater een belangrijke 
culturele ontmoetingsplaats in Haagse 
Hout. Beide vacatures zijn vrijwillige 
functies waar een vrijwilligersvergoe-
ding tegenover staat. Voor meer infor-
matie over de vacatures kunt u mailen 
naar de theatermanager Joeri van 
Veenendaal joeri@diamanttheater.nl.
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Van de Chef
Lekkers met de Kerst
mijn suggestie voor deze Kerst is gevulde appels met cranberry compote. 
Kerst staat voor de deur en daarmee de keuze om zelf iets lekkers te gaan 
kokkerellen of om iets culinairs door de traiteur te laten verzorgen. Wat je 
keuze ook is, ik heb een heerlijk fris bijgerecht voor bij het hoofdgerecht. 
Wij kregen het thuis altijd met het Kerstdiner en zelf maak ik het met 
Kerst steevast voor mijn gasten. Je kan het prima van te voren maken.  
Wel zo makkelijk. 

Wat heb je nodig?
Zure appels (goudrenetten) 

(halve appel p.p.) 
Cranberries (ca. 80 gram per appel)

Suiker (ca. 40 gram per appel)
Vers sinaasappelsap

Steranijs

Schil de appels en halveer ze. Verwijder 
het klokhuis met een lepeltje. Je krijgt 
zo een mooi appelbakje. Pocheer de ap-
pelhelften in een bodempje sinaasap-
pelsap in een pan met deksel. Lepel af 
en toe wat sap over de appelhelften. 
Houd het pocheren goed in de gaten, de 
appels moet zacht worden en stevig 
blijven. Met een puntig voorwerp kan 
je dat makkelijk controleren. Zodra á 
point de appels uit de pan nemen en op 
een schaal met folie afgedekt in de ijs-
kast bewaren. Kijk de cranberries even 
na en verwijder bruine exemplaren. 
Doe de cranberries samen met de sui-
ker en 1 á 2 steranijs in een pan met 
dikke bodem en laat ze af en toe roe-
rend op laag vuur zacht worden. Er zit 
voldoende vocht in, dat hoef je niet toe 
te voegen. Als de cranberries lekker 
zacht zijn pureer je de helft in de blen-
der en meng je ze met de rest. Wel even 
proeven! Corrigeer indien nodig, dan in 
een bak in de ijskast. Vlak voor het 
diner vul je de halve appels met de 
compote, garneer met een steranijs en 
serveer ze op een apart bordje of op 
een mooie schaal. 

 Foto Roland Nooteboom, www.fototone.nl i.o.v. Cometa Culinair
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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
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 ‘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 ‘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
Mauk Sewandono  06 - 273 744 87  ‘99 E
Tijn Sewandono 06 - 255 319 17 ‘97 E
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

Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar de zwarte 
dame op a2 staat kwetsbaar. Hoe maakt wit hier handig ge-
bruik van? De winnende zettenreeks is vrij lang, maar tame-
lijk rechttoe – rechtaan.

Oplossing probleem 127: 
Wit wint met het spectaculaire 1.Dh6!! Lxh6 (1… Lxf1 2.
Dh8+! Lxh8 3.Ph6 mat. Of 1… Txf7 2.Te8+ Tf8 3.Texf8+ Lxf8 
4.Txf8 mat.) 2.Pxh6+ Kh8 3.Txf8 mat. (Mason-Smerdon, 
Engeland 2012)

Inlichtingen over de Schaakclub: 324 82 75 
schaakclub@ziggo.nl
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  
Het Benoordenhuis 
Bisschopstraat 5
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-, wo-, vrijdagmiddag en dinsdagavond,
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

vier kerst 
aan het

 Spuiplein

 
070 88 00 333 
www.philipszaal.nl

@TheaterDenHaag
aanhetspuiplein

muziek ballet
show

zang



Dribbel (2+)

De winter van kapitein Winokio (3+)

Alleen op de wereld (8+)

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

Pluk van de Pettefl et (4+)

Kindervoorstellingen


