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Bezuidenhout heeft weer een wijkkrant! 
U heeft er even op moeten wachten, maar hij is er weer: de wijkkrant van 
Bezuidenhout! Deze nieuwsbrief zal elk kwartaal bij u in de bus vallen, 
met het laatste nieuws uit uw buurt. De vorige edities van Bezuidenhout 
Post en Bezuidenhout Koerier dateren alweer van een lange tijd terug. 
Helaas was er niemand meer die de wijkkrant kon continueren. Maar niet 
getreurd, want u krijgt uw nieuws uit de wijk weer terug! 
Dat de nieuwe wijkkrant staat, is een feit. Maar of hij lang zal blijven 
bestaan, dat ligt mede aan u. Hoe kunt u helpen? Heeft u dingen die u 
opvallen in de wijk die de moeite waard zijn om te vermelden? Stuur ons 
dan een brief of een e-mail (zie colofon) en meldt het ons. Uiteraard 
spitsen ook wij onze oren en kijken wij met wijd gespreide ogen om ons 

heen, maar uw hulp is belangrijk. Wij zoeken nog 
redacteuren en fotografen, advertentiewervers etc. die 
(vrijwillig) ons een handje willen meehelpen. Heeft u 
verstand van, of plezier in schrijven en/of fotograferen 
en lijkt u het leuk om een steentje bij te dragen? U bent 
van harte welkom! 
 
Ik wens u in ieder geval veel leesplezier met deze 
nieuwe wijkkrant. En vergeet niet: de wijkkrant valt of 
staat met en door u! 
 

Celine Timmerman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adverteerders opgelet! 
 

Uw advertentie kan hier 
staan! Iedere bewoner in 
Bezuidenhout-Midden en -

Oost krijgt deze nieuwsbrief 
in de bus. Het is mogelijk 

om in deze nieuwsbrief een 
advertentie te plaatsen. 

Heeft u interesse?  
Mail dan naar 

bezuidenhout@planet.nl en 
wij sturen u de prijzen op.  
Colofon 
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Onder redactie van: Celine Timmerman 
Redactieadres: Johannes 
Camphuysstraat 25 2593 CH Den Haag 
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“Je doet dingen die ertoe doen’’ 
 

Celine Timmerman 
 
De vrijwilligersavond van 
Wijkberaad B
is maandag 3 apr
bezocht. Zo’n twintig 
inwoners van 
Bezuidenhout e
omstreken waren 
informatieavond 
afgekomen, waar 
uitleg kregen over he
vrijwilligerswerk voor d
wijk Bezuidenhout.  
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A
Er is een
enthousiasme b
eel mensen op deze 

vrijwilligersavond zijn afgekomen,’’ zegt Harold Thijssen, penningm
van het Wijkberaad, na afloop. “Nu maar hopen dat de wijk zich rijk mag 
rekenen met nóg meer vrijwilligers.’’ 
Want er is al een ruim aantal vrijwillig
Naast het Wijkberaad Bezuidenhout, zijn er flink wat werkgroepen en

ijkberaad Bezuidenhout. ‘Ik ben blij d

evenementencomités actief. Deze zijn per wijkdeel of per thema actief
(bijvoorbeeld verkeer, jongeren, Sophiepark, Haagse Bos, Laan van NO
Allemaal leveren zij een bijdrage aan een prettig woon- en werkklimaat in 
Bezuidenhout. Het wijkberaad ondersteunt initiatieven van bewoners en 
wil daarnaast invloed uitoefenen op (voorgenomen) besluiten van de 
gemeente. 
 
W
“Maar wat ma
avond. “Je doet dingen die ertoe doen,’’ aldus penningmeester Thijssen.
“Je ziet dingen in de wijk veranderen. Je krijgt niet vaak een staande 
ovatie van je achterban, maar als er iets gerealiseerd is, dan waardere
ze het wel degelijk. Stel: er komt een asielzoekerscentrum in 
Bezuidenhout, dan weten wij dat ver van te voren. En mensen
dankbaar voor die moeite.’’ Naar aanleiding van deze avond hebben zich 
reeds acht enthousiaste wijkgenoten aangemeld. 
 
 
 
 
 
 

Penningmeester Harold Thijssen legt de 
oegen 

 

geïnteresseerden uit wat zij kunnen toev
aan Bezuidenhout. FOTO NEELTJE DIJKSTRA 

Het Wijkberaad zoekt nog dringend mensen die de verschillende 

ezuid
werkgroepen kunnen versterken. Heeft u een hart voor 
enhout? Meldt u dan nu aan via B bezuidenhout@planet.nl of bel 

voor meer informatie naar het secretariaat: 070-3477297.  
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Tachtig nieuwe bomen 

ingen in de Haagse bodem niet al te veel 
indernissen opwerpen, zullen er zo’n tachtig bomen rond het 

 
 

 
Harm Witteveen 
 
Als kabels en leid
h
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit terug
komen. Deze zijn namelijk weggehaald bij de renovatie van het
ministerie.  
Wanneer het plaatsen van de bomen start, is op dit moment nog niet 
bekend. In goed overleg met bewonerscommissie ‘Boze Emma’ heeft LNV 
besloten om de nieuwe bomen in de omgeving van het ministeriegebouw 
terug te planten. Gezamenlijk is gekeken naar de beste plaatsen hiervoor, 
zoals langs de Bezuidenhoutseweg, aan het Emmapark en in de Adelheid- 
en Theresiastraat.  
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Celine Timmerman 

eerste opleveri
het nieuwe 
appartementencomplex 
een feit. De 
daar stond, ontworpen 
door architect Dirk 
Roosenburg, is nu 
omgebouwd tot dert
appartementen en 
wordt opgeleverd.  
 
Het hele verhaal om to
u
appartementen te komen, 
heeft zo’n zeven jaar 
eze tijd overhandigd aan 

pand is Felicie Ameschot. Trots is ze, op haar nieuwe appartement. “Het 
heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat,’’ zegt Ameschot. Ze is 
nauw betrokken geweest bij de realisatie van dit pand. “De wijk en de 
gemeente hebben heel veel contact met elkaar gehad,’’ zegt ze. “Wij 
hebben samen met de gemeente, de architect en de projectontwikkelaa
uitgezocht.’’ Ameschot heeft net de sleutel van haar nieuwe huis 
gekregen. “Nu eerst wat verfspullen halen,’’, zegt ze. “En een ladder, wan
het is hier bijna drieëneenhalve meter hoog!’’  

www.bezuidenhout.nl
 

Het nieuwe appartementencomplex is eindelijk 
opgeleverd. FOTO CELINE TIMMERMAN 



Scouting Haagse Hout redt de vrijmarkt 
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Scouting Haagse Hout heeft de organisatie 
van de vrijmarkt in Haagse Hout op zich 
genomen. Hierdoor kan de vrijmarkt op 29 
april gewoon doorgaan. 
 
Omdat er sprake was van te
voor de organisatie van dit jaarlijkse evenement
heeft de scouting de taak op zich genomen om d
te organiseren. Omdat zij het zonde vinden als er 

geen vrijmarkt komt, en om zo meer 
naamsbekendheid te krijgen.  
 niet dat Haagse Hout nog een 
ij zouden het leuk vinden als meer kinderen bij 

onze groep zouden komen,’’ zegt Martijn Redegeld, penningmeester van 
de scoutinggroep. Scouting Haagse Hout, een fusiegroep van de 
Margretha SintClair uit Bezuidenhout en de Christus Koninggroep uit
Mariahoeve, laat weten al druk bezig te zijn met de organisatie van de 
vrijmarkt op koninginnedag. 
 
 

www.scoutinghaagsehout.nl 

Want veel mensen wet

 
 
 
 
 
 

* Wanneer? Zaterdag 29 april 
* Hoe laat? 10:00 – 14:00 

*Waar? Spaarwaterveld in de Theresiastraat 

*Vragen? Bel t@planet.nl

*Kosten toegang: Gratis! 
*Kosten kleedje: Gratis! (Geen handelaren) 
 naar 070-3477297 of mail naar bezuidenhou

 

 
Wist u dat… 
 

- Bezuidenhout de dichtstbevolkte wijk in Den Haag is met 15.000 inwoners? 
- 4 mei Dodenherdenking is bij het ‘Monument van de Menselijke Vergissing’ om 

16:00 uur? Inloop vanaf 15.30 uur in de hal van het Ministerie van Sociale Zaken, 
Wilhelmina van Pruisenstraat 114. 

- eldag is? 31 mei 2006 de Nationale Straatspe
- Eind juni een nieuwe Bezuidenhout Nieuws bij u op de mat ploft? 
- U zelf ook stukjes mag insturen voor Bezuidenhout Nieuws? 
- 5 juni de kopijdatum is voor de volgende Bezuidenhout Nieuws? 
- De redactie uiteindelijk beslist of dit wel of niet wordt geplaatst? 
- Als u zelf ideeën heeft over de wijk of de wijkkrant, u dit ons kan melden? 
- Binnenkort de Stadsdeelcommissie bijeenkomt? Een uitgelezen kans om uw 

punten aan de Stadsdeelwethouder/coördinator en raadsleden voor te leggen.  
- en U naast al het laatste nieuws van de wijk, ook een voor de wijk op maat gesned

evenementenkalender kunt zien op www.bezuidenhout.nl? 

http://www.bezuidenhout.nl/
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