
Om dit netwerk af te ronden is in 1997 
het project “Fiets Voorop!” gestart. Een 
groot deel van de projecten uit “Fiets 
Voorop!” is inmiddels gerealiseerd. 

Bepaalde schakels in het netwerk ont-
breken nog, waardoor de fietsers ge-
dwongen zijn grote stukken om te 
rijden of de rijbaan te gebruiken.  De 
fietsverbinding tussen Bezuidenhout en 
Voorburg Noord was zo’n ontbrekende 
schakel. Deze wijken werden van el-
kaar gescheiden door het spoor. 

De fietsverbinding is snel, veilig en 
zorgt voor minder hinder. De komst van 
de fietstunnel is een goede aanzet voor 
de toename van het fietsgebruik  tussen 
de regio Den Haag en Voorburg.

De wens is in vervulling gegaan.    
Bewoners kunnen voortaan vanaf de 
IJsclubweg per fiets de Spinozalaan 
in Voorburg gemakkelijker berei-
ken dankzij een nieuwe fietstunnel. 
Samen met de bouw van de Rand-
stadrail bij de Schenkstrook is deze 
fietsverbinding aangelegd en open 
voor gebruik.

Door Marieke Willemsen

Met de komst van de fietsverbinding 
Den Haag - Voorburg is de laatste stap 
gezet in de realisatie van de ontslui-
ting tussen de wijken Bezuidenhout en 
Mariahoeve (Den Haag) en  Voorburg-
Noord Nieuw en Voorburg het Loo 
(Leidschendam-Voorburg).

Op 2 april jongstleden werd de fiets-
tunnel officiëel geopend door wet-
houder Smit (Verkeer, gemeente Den 
Haag)  en wethouder Beimers (Verkeer,        
gemeente Leidschendam -Voorburg). 
Aanwezigen werden welkom geheten 
in de kantine van ATV Loolaan aan de 
Schenkkade.
Wil het fietsgebruik in Den Haag ver-
der kunnen toenemen, dan is een aan-
eengesloten fietsnetwerk noodzakelijk. 
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IETS HEEL ANDERS DAN EEN HARTJE MET EEN PIJL 
Hij staat er nog. En de gewraakte af-
beelding zit er ook nog op, ondanks 
alle aankondigingen “… dat haken-
kruis en die rotkop wel even te ko-
men verwijderen.” of zelfs “… om 
die boom te komen omhakken.” Op 
52° 05’ 10,29” N.Br.  en 4° 05’ 30,17” 
O.L. in het Haagse Bos kun je hem 
bekijken: de oude beuk die in 2006 
in het nieuws kwam als de ‘Hitler-
boom’
 Door Adriaan Pels

Voor wie het verhaal nog niet kent: aan 
de rand van het Haagse Bos, bij het  Ma-
lieveld, staat een boom waarin, op een 
hoogte van een meter of vijftien, een 
ingekerfd hakenkruis en een portretje 
dat lijkt alsof daarop Adolf  Hitler te 
zien is. Journalist Leo van der Velden 
meldde dit in het AD Haagse   Courant 
van 11 december 2006. Wat toen heel 
wat stof deed opwaaien.

Het knullige, maar toch duidelijk her-
kenbare, houtsnijwerk werd toege-
schreven aan een Duitse schildwacht 
die in de Tweede Wereldoorlog de ac-
tiviteiten van de bezetter in het Haagse 
Bos moest bewaken en uit verveling 
met zijn bajonet aan de slag ging. Maar 
dan moet hij wel erg lange armen heb-

ben gehad, zo was een reactie van een 
‘boomkenner’. Want wat nu hoog in een 
boom zit, zat vijfenzestig jaar geleden 
ook op die plaats, omdat bomen alleen 
vanuit de top groeien. Hierop voortbor-
durend veronderstelde een ander dat 
de Duitsers uitkijkposten in de bomen 
hadden, maar weer een ander kwam op 
het idee dat een of andere maniak zich 
jaren na de oorlog aan zijn ongezonde 
neigingen heeft overgegeven. 

Hoe dan ook, de boom staat er nog. 
En dat hadden velen van de tientallen 
die reageerden op het artikel in het AD 
graag anders gezien. Die wilden niet 
de kans lopen zo’n aanstootgevende       
herinnering aan die vreselijke bezet-
tingsjaren tegen te komen tijdens een 

boswandeling. De boswachter achtte 
die kans echter klein – en terecht – 
want als je niet weet waar je zoeken 
moet, vind je de boom nooit, laat staan 
dat je de tekeningen ongewild ziet.

Er gingen ook stemmen op om de 
boom als een ‘monument’ te beschou-
wen, vergelijkbaar met de tankgracht 
en bunkers in Clingendael en andere 
sporen van de oorlog in de stad die als 
een herinnering in stand worden ge-
houden. 

Het ziet ernaar uit dat deze laatste een 
beetje hun zin hebben gekregen.      

Een herinnering aan de oorlog om te bewaren?            
Foto: AD Haagse Courant/ B. de Graaf

Enige honderden mensen hebben op 2 
maart jl. het bombardement op het Bezui-
denhout herdacht, die dag precies 63 jaar 
geleden. Traditiegetrouw werden er kran-
sen en bloemen gelegd bij het monument 
van Juliana van Stolberg, op de Koningin 
Marialaan. In de ochtend was er een her-
denkingsdienst in de Christus Triumfator-
kerk aan de Laan van Nieuw Oost-Indië. In 
de middag was er een herdenkingsconcert 
in het Koninklijk Conservatorium.

HERDENKING BOMBARDEMENT
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Foto: Ton Elling

kort nieuws JAARLIJKSE VRIJMARKT OP 
SPAARWATERVELD
Op woensdag 30 april van 10.00 - 14.00 
uur, organiseren Scouting Haagse Hout 
en  Wijkberaad Bezuidenhout de jaar-
lijkse vrijmarkt op het Spaarwaterveld. 

Er is dus nog even tijd om oude spulletjes 
van zolder te halen en deze op de vrijmarkt 
te koop aan te bieden. Toegang en verkoop-
plekje zijn gratis. Voor een appel en een ei 
vallen er leuke koopjes weg te halen. 
Scouting Haagse Hout en het Wijkberaad 
Bezuidenhout zullen zich op de komende 
vrijmarkt presenteren. Bij hen kunt u te-
recht voor zaken, die u nu echt eens wilde 
weten over onze wijk. En is het allemaal 
wat te vermoeiend voor u, dan kunt u vanaf 
het terras met een lekker hapje en drankje, 
de bedrijvigheid gadeslaan.
Haag Sportief is aanwezig met boogschie-
ten en met een springkussen. Vanaf 10.30u 
organiseert Circus Circaso een circuswerk-
plaats. Kinderen kunnen zich laten schmin-

ken en als het allemaal meezit, is er voor 
alle kinderen ook nog een leuke attentie.
In principe mag iedereen een verkoop-
kleedje neerleggen. Echter er gelden een 
paar spelregels; geen handelaren, geen ver-
koop van eet- en drinkwaren, niet met de 
auto op het terrein, geen honden. Aanwij-
zingen van de organisatie dienen terstond 
te worden opgevolgd. Vanaf 09.00 uur kunt 
u terecht om uw kleedje in te richten. 

Namens Scouting Haagse Hout en het 
Wijkberaad Bezuidenhout, tot ziens op 
Koninginnedag!

Gezellige drukte op de jaarlijkse vrijmarkt in onze wijk     
Foto: Rob Velders
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AMATEURTUINDERSVERENIGING LOOLAAN EDUCATIEVER 
EN GROENER DAN VOORHEEN
‘De overlast ondervonden door de 
aanleg van Randstadrail pal naast 
onze tuintjes is snel vergeten’, weet 
Bert Dijkhuizen, secretaris van de 
vereniging te melden. ‘Alles is weer 
keurig in orde gemaakt, er zijn 
mooie nieuwe paden aangelegd en er 
is geld beschikbaar gesteld om een 
educatieve tuin aan te leggen.’

Door Nike van der Wenden 

Aan de rand van de wijk Bezuiden-
hout bevindt zich een uniek groenge-
bied, de Schenkstrook. Op een deel 
van deze strook liggen de volkstui-
nen van Amateurtuindersvereniging 
(ATV) Loolaan tussen de woonwijk en 
de spoorlijn, aan weerszijden van de 
Nieuwe Veenmolen. De tuinen aan de 
IJsclubweg/Loolaan zijn  wel bekend, 
maar niet   iedereen weet dat het gebied 
de hele zomer openstaat als openbaar 
park, waar men kan wandelen en ge-
nieten van de mooie natuur. Tussen de 
middag maken de werknemers van de 
grote kantoren in de omgeving hier wel 
gebruik van.

De gemeente werkt enthousiast samen 
met de commissie Educatievetuin. 
Voor de komst van de Randstadrail 

moesten bomen worden gerooid en ge-
lukkig geldt ook hier een herplantings-
verplichting. Er komen o.a.: elzen, een 
notenboom en vijf knotwilgen, die er 
vroeger ook al waren als overgang 
met de omgeving en daartussen komt 
de oorspronkelijke beplanting van het 
veengebied, zoals dat er voorheen was. 
Ook wordt aandacht besteed aan de 
komst van dieren, zoals salamanders, 
egels en er komt een speciale padden-
poel. 

Wil men in aanmerking komen voor 
een tuin dan moet rekening gehouden 
worden met een wachttijd van meestal 

een half tot een heel jaar. De grond blijft 
eigendom van de gemeente, het aspi-
rant lid neemt het huisje, de beplanting 
en de bestrating via de vereniging over 
van de vorige eigenaar. Dit kost gemid-
deld zo’n € 2.500.-. Aan overige kos-
ten is men € 375 kwijt, maar daarvoor 
kunt u zelf een prachtig tuintje creëren 
en lid worden van een bloeiende ver-
eniging van amateurtuinders.  

ATV Loolaan: een uniek groengebied in de wijk                                                           Foto: Bert Dijkhuizen

U bent van harte welkom om met het complex, het 
tuinieren en de gang van zaken kennis te maken. 
De vereniging is bereikbaar op tel: 070-3470468 
(buiten openingsuren voice-mail) of via e-mail: 
atvloolaan@residentie.net.

ACHT LUXE HERENHUIZEN OP SPEELTERREIN VAN SOLMSTRAAT
Al in 2006 werd bekend dat het 
speelterreintje tussen het Koningin 
Sophiepark en de Amalia van Solm-
straat bebouwd zou worden. Door 
Van Duivenbode Architecten uit  
Rotterdam is nu een plan gemaakt 
voor acht luxe herenhuizen in de 
dure prijsklasse, die door Libeton 
& Partners Woningontwikkeling in 
Capelle a/d IJssel worden verkocht.

Door Adriaan Pels

De toekomstige eigenaars hebben een 
grote inbreng bij het uiteindelijke ont-
werp. De vergunningaanvraag laat ver-
schillende gevelindelingen zien, zowel 
aan de straat- als de tuinzijde, zoals er-
kers over een of twee bouwlagen, vrij 
hangende erkers, dakkapellen en zoge-

heten Franse balkons (een naar binnen 
toe opengaande deur op een verdieping 
waarvoor een hekwerk is geplaatst). 

De woningen hebben standaard vier 
slaapkamers en kunnen ‘levensloop-
bestendig’ worden gemaakt door het 

plaatsen van een eenvoudige huislift en 
een tweede toilet. Onder het complex, 
dat inclusief de voortuinen aansluit aan 
de rooilijn,  komt een parkeergarage die 
vanuit elke woning via een binnentrap 
bereikbaar is. De achtertuinen grenzen 
aan het Sophiepark.

Het ontwerp van de nieuwbouw aan de Amalia van Solmstraat.       Tekening: Van Duivenbode Architecten



04

VAKANTIE: WAAR GAAN DE HUISDIEREN NAAR TOE?
De meivakantie nadert en langzaam 
maar zeker komt ook de zomerva-
kantie in zicht. Voor u zelf en uw ge-
zin heeft u mogelijk al een onderko-
men geregeld, maar hoe zit dat voor 
uw huisdieren? Ieder jaar weer wor-
den dieren de dupe van de vakantie 
van hun baas. Dit blijkt uit de grote 
hoeveelheid zwerfdieren en vonde-
lingen waar de Dierenbescherming 
en de asielen in vakantieperioden 
mee te maken krijgen.

Door Marieke Willemsen 

Uit onderzoek door dierenbescherming 
Den Haag blijkt dat 60 procent van de 
huisdierbezitters te laat is met het re-
gelen van de vakantieopvang voor hun 
huisdier.

Dierenbescherming Den Haag advi-
seert om net als voor u zelf ook voor 
uw huisdieren tijdig een oplossing te 
regelen tijdens de vakantie. 

Of het huisdier nu meegaat of niet, er 
valt voor een vakantie altijd van alles te 
regelen. Het zoeken naar onderdak bij 
vrienden, familie of in een pension, het 
uitzoeken van verplichte inentingen, 
huisregels van campings, het chippen 
en het vervoer - het zijn allemaal zaken 
waar ruim van tevoren rekening mee 
moet worden gehouden. 

Mocht uw huisdier niet mee kunnen 
op vakantie, dan is professionele op-
vang volgens de Dierenbescherming 
een goede oplossing. In Nederland is 
een groot aantal asielen en particuliere 
pensions die honden, katten en soms 
ook andere dieren opvangen. Maar met 
het oog op de zomerdrukte is het erg 
belangrijk dit een paar maanden voor 
vertrek te reserveren.

De Haagse Dierenbescherming advi-
seert ook om honden en katten te laten 
chippen. Met een chip wordt het dier 
geregistreerd in een databank. Mocht 
een huisdier na vermissing worden ge-
vonden, dan zorgt het unieke nummer 
van de chip ervoor dat dier en baasje 
weer herenigd kunnen worden.

Gaat uw huisdier mee op vakantie?...
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Meer informatie over: dierenpensions, reis-

documenten, vaccinaties, chippen en oppas-

centrales is te  vinden op: 

www.haagsedierenbescherming.nl

UNIEKE SPORT IN DE WIJK: ONDERWATERHOCKEY
Het bestaat werkelijk en wordt ook 
nog in het Bezuidenhout, een van 
de weinige plaatsen in Nederland,  
beoefend: onderwaterhockey. Een 
sport die zich afspeelt op de bodem 
van een zwembad, in dit geval in 
Overbosch.

Door Adriaan Pels

Bij onderwaterhockey proberen twee 
teams van zes spelers met een kleine, 
houten stick een loden puck – door du-
wen of schieten – in de doelbak van de 
ander te krijgen. De spelers gebruiken 
een duikbril, snorkel, vinnen, water-
polocap en een handschoen (tegen het 
schuren over de bodem). Maar geen 
duikflessen! Lucht moeten ze zelf bo-
ven water halen. Een sport voor snor-
kelaars dus, maar wel voor iedereen en 
voor alle leeftijden. 

Duikverenging Baracuda, de club die 
in zwembad Overbosch speelt, telt zo’n 
dertig onderwaterhockeyers, mannen 
en vrouwen, waarvan de oudste 69 jaar 
is en de jongste 15. Ongeveer twintig 
daarvan zitten in een van de twee com-
petitieteams. Baracuda 1 speelt al jaren 
op het hoogste landelijke niveau en is 
zelfs enkele malen Nederlands kam-

pioen geworden. Ook wordt deelgeno-
men aan buitenlandse toernooien. 

Naast deze wedstrijdspelers zijn er    
enthousiastelingen die onderwaterhoc-
key spelen omdat ze het gewoon leuk 
vinden: samen trainen, een partijtje 
spelen, wat aan je conditie doen en ... 
na afloop een biertje drinken. 

Een bijzonder kenmerk van de sport is 
dat de tegenstander ook van boven kan 
komen, nadat hij aan de oppervlakte het 
verloop van het spel gevolgd heeft om 
zijn kans af te wachten: een driedimen-
sionale sport dus. Een speciale strategie 
is hier essentieel. Als bijvoorbeeld een 

spits aangespeeld wordt die geen lucht 
meer heeft, kan deze niks met de puck 
omdat hij lucht moet halen. Zo kan ook 
een achterspeler onverwacht het doel 
onbewaakt moeten laten omdat hij in 
ademnood zit. 

De teams (zes spelers en vier wisselspe-
lers) zijn te onderscheiden door witte 
en blauwe caps en overeenkomstig ge-
kleurde sticks. De (onderwater)scheids-
rechters, in belangrijke wedstrijden 
zijn er wel drie, hebben een rode cap 
en een geel T-shirt. Omdat zwembaden 
niet overal dezelfde vorm hebben zijn 
de afmetingen van het onderwaterhoc-
keyveld variabel. Internationaal moet 
het tussen de 21 en 25 meter lang zijn 
en tussen de 12 en 15 meter breed zijn. 
Bij gebrek aan deze afmetingen wordt 
gespeeld met wat er is, bij voorkeur in 
het diepste deel van het bad, in Overbo-
sch is dat 3,75 meter. De doelen zijn 3 
meter breed en gemaakt van staal zodat 
ze op de bodem blijven liggen. 

Meer weten en misschien meedoen? 

Ga dan eens kijken bij de wekelijkse training 

op vrijdag van 20.00 uur tot 20.45 uur in zwem-

bad Overbosch.  Info: www.baracuda.info

Onderwaterhockeyers in actie 
Foto: Baracuda Den Haag
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Wijkbus Bezuidenhout is voor haar 
meldpunt in WDC Bezuidenhout
op zoek naar een enthousiaste 
vrijwilliger (m/v) voor de woensdag-
ochtend van: 9.30-11.30 uur.
Bij voorkeur iemand met een duidelijk handschrift en enige 
straatnamen kennis van Bezuiden- en Benoordenhout.
 
Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact 
op met mevrouw Tetteroo, tel: 3832086 of loop binnen bij het 
Wijk- en dienstencentrum aan Johannes Camphuysstraat 25

ADVERTENTIES06

WIJKBUS ZOEKT VRIJWILLIGER

Wij zoeken: 

- NIEUWE REDACTIELEDEN

- ADVERTENTIEWERVER(S)

- WEBSITE BEHEERDERS 

die het BN-team komen versterken.

Lijkt het jou leuk om ons te helpen, mail of bel ons! 
(zie voor contactgegevens colofon)

VIND JE HET LEUK OM TE SCHRIJVEN?
dan is de redactie op zoek naar jou!
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Sommig nieuws dringt niet helemaal tot je door als je druk bezig bent om je tas te pak-
ken voor weer een volle dag. Je hoort dat alle postkantoren gaan sluiten, maar dat zul 
je wel verkeerd verstaan hebben. Of misschien een vroege 1-aprilgrap? Tot je ’s avonds 
het nieuws ziet: het is echt waar. Er wordt niet bij verteld waar je nu naartoe moet als 
je een pakje wil versturen, terecht kan met een grote bundel uitnodigingen, of gewoon 
een stapeltje giro-enveloppen.

Ja, ik bankier nog ouderwets, uit een ingebakken wantrouwen. Allereerst lag het          
systeem een tijdje geleden plat en zijn er smiechten die er hun hobby van maken om 
met een paar handige handjes in te breken op internet. Het gaat niemand wat aan hoe 
mijn financiën er bij staan. Help, dat wordt tegen wil en dank toch internetbankieren, 
maar hoe ga ik nu mijn vriendin in Rome verrassen met die zak Haagse Hopjes? En 
waar moet ik terecht als ik een vraag heb – bijvoorbeeld iets over posttarieven, de 
verpakking van een boek dat verzonden moet worden?

Als troost wordt er wel vermeld dat er hier en daar een loketje komt in de supermarkt. 
Ik zie de rij al voor me, terwijl ik nu in het postkantoor Theresiastraat met vier loketten 
al moet wachten. Bovendien ben ik niet zo dol op supermarkten.

Niet dat ik totaal wereldvreemd ben. Zo juich ik het geld tappen met een vingerafdruk 
van harte toe, vooral nadat op vakantie in Italië mijn portemonnee met alles erop, 
eraan en erin gestolen werd. Wat een gedoe om dat weer allemaal recht te breien! 
Duizend goede raadgevingen gekregen om belangrijke spullen, alle plastic waar je 
niet meer buiten kunt, veilig te stellen voor de vingervlugge jongens. Om je nek dragen, 
in de hotelkluis onderbrengen, in je bh steken. Allemaal natuurlijk na afloop. Hoera 
hoera dus voor de vingerafdruk, die kunnen ze nooit van je afnemen.

Alles, alles gaat met plastic kaartjes: geld opnemen, betalen in de winkel, de biblio-
theek, je abonnement voor de trein, de aanbiedingen bij Albert Heijn, en het neemt al-
leen maar toe. Zélfs op de markt (niet de Super, maar de échte aan de Herman Coster-
straat) toverde de koopman laatst een apparaat met gleuf onder z’n schap vandaan.

Des te verbijsterd ben je als je bij de C1000 zegeltjes krijgt. Zegeltjes! Om op een 
spaarkaart te plakken! Dat had ik al lang niet gezien. En mijn mond viel helemaal open 
toen de jongen bij Albert Heijn spontaan het goede merk sigaretten voor me neerlegde. 
Hij vond het leuk dat van regelmatige klanten te onthouden, vertelde hij.

Want al dat plastic en al die winkels waar je je spullen zelf maar uitzoekt en dan een 
kassa opzoekt zorgen ervoor dat je eigenlijk geen mensen meer ziet. Jaren heb ik kle-
ren gekocht in een kleine boetiek omdat daar een verkoopster rondliep die echt goede 
raad gaf. En nog steeds trakteer ik mezelf af en toe op een rondje winkelen in echte 
winkels.

Karbonaadjes uitzoeken bij de echte slager. Brood halen bij de warme bakker waar je 
al honger krijgt van de heerlijke lucht. Die geheimzinnige wilde spinazie kopen bij de 
groenteboer, en het recept er uitgebreid, mondeling, bij krijgen. Waarom ziet vis er veel 
smakelijker uit bij de visboer en waarom koop je meer kaas dan je van plan was, als je 
van alles wat mag proeven? 

Natuurlijk heb je soms haast en ga je naar de supermarkt. Maar daar zit alles nu bijna 
in plastic, (werk je toch weer mee aan die afvalberg)  je zoekt je wild naar de tabasco 
en bij de kassa is het opschieten, opschieten want iedereen achter je wil ook snel naar 
huis.

Fijn dat er in de buurt nog winkels zijn die zich door de grootgrutter niet laten ver-
dringen, fijn dat het plakje worst bij de slager nog bestaat. “Shoppen” schijnt een 
nationale tijdsbesteding te zijn geworden. Daar doe ik graag aan mee: bij de bakker, 
de slager, de bloemenman, de groenteboer en de kaasboer. En dan ook graag dat post-
kantoor terug!

BOODSCHAPPEN
Wist u 
dat...
 
Er op 28 mei een 10e straatspeeldag 
in de Jacob Mosselstraat plaatsvindt?

De uitgaansgroep Bezuidenhout een 
aantal leuke activiteiten heeft gepland, 
zoals o.a.:
16 mei: bustocht naar de Nationale 
Plantentuin in Meisse (België) 
30 juni:  bustocht naar de tuindagen 
op Landgoed Vollenhoven in De Bilt
7 juli: bustocht naar de Kersengaard 
van de familie Vernooij in Cothen
(Meer informarie via: Anny Weijers, 
telefoon: 070-3837965)

Gemeente Den Haag voortaan bereik-
baar is via telefoonnummer: 14 070?

Op 21 mei om 13.30u de gerenoveer-
de kunstwerken van Jan Snoeck bij 
het gemaal (hoek Carel Reinierzkade /  
Bezuidenhoutseweg) worden ‘her-
opend’ door wethouder Dekker?

Digitale versies van deze wijkkrant ook 
op www.bezuidenhout.nl staan?

U zelf ook onderwerpen voor deze 
krant kunt aanleveren bij de 

redactie (zie colofon)?

COLUMNDoor Buurtvrouw Marianne

VASTE RUBRIEKENnummer 11 - april 2008

Weet u het 
nog?
1648 - De Vrede van Munster, einde van de 
Tachtigjarige Oorlog. 

In het Nationaal Archief kunt u het docu-
ment bekijken waarmee deze vrede van 
weerszijden bezegeld werd plus het kistje 
waarin het nu al 350 jaar bewaard wordt.
Daarnaast de expositie genaamd: “Was 
Getekend”. Handgeschreven documenten 
waaronder sinterklaasgedichten van Drees, 
een liefdesbrief van Thorbecke maar ook 
een verslag van Piet Hein.Dit alles is nog te 
zien tot 26 mei 2008.

Het Nationaal Archief vindt u naast de Ko-
ninklijke Bibliotheek. Gratis toegang.

Bezuidenhout Nieuws dankt Siemens voor 
haar donatie aan de wijkkrant!



COLOFON
Bezuidenhout Nieuws is een wijkkrant van 
Bezuidenhout Midden en Oost en wordt zes 
keer per jaar uitgegeven.

oplage 8.400

Kopij deadline BN11 = 16 mei 2008

REDACTIE
Hoofdredactie: Marieke Willemsen 

Leon Smet, Adriaan Pels, Elles Pleijter,  
Marianne van Raaij, Erik Fransen, 
Nike van der Wenden, Linda Kitzen,
Michel Franken, Lennaert Roos 

Met dank aan: Wilma Brongers, Harold 
Thijssen, Wijkberaad Bezuidenhout en de 
bezorgers.

VORMGEVING
Linda Kitzen

FOTOGRAFIE
Mathieu Kastelijn, gemeente Den Haag, 
B. de Graaf, Ton Elling, Rob Velders, 
Bert Dijkhuizen, Baracuda Den Haag 

ADRES
Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag
T: 070-3477297
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
www.bezuidenhoutnieuws.nl

CULTUUR & INFO nummer 11 - april 200808

Door Erik Fransen

Koninklijk Conservatorium
Ook de komende periode weer veel mooie concerten. Te veel om allemaal te noemen en 
daarom een kleine selectie: 
* 25 april van 15.00 - 16.00 uur: jazz arrangeerproject “Big Band”. Toegang is gratis.
* Van 1 t/m 31 mei sluiten Bachelor en Master studenten hun jaar af en kunt u openbare    
examens bijwonen. Voor meer info zie: www.koncon.nl

Openbare Bibliotheek Theresiastraat
In de Openbare Bibliotheek zijn doorlopend activiteiten en exposities. Zo is er tot 29 
april nog de tentoonstelling van de mooie pentekeningen uit het boek “Duel op de bloed-
heuvel” van Carel Riemers waarin hij de kleurrijke geschiedenis van onze wijk en het 
Haagse Bos beschrijft.

Erg leuk voor kinderen is een voorlezing op rijm door Erik van Os uit zijn boek “De 
koning en zijn schat” (met daarna knutselen) op 23 april van 14.00 – 15.00 uur. Wel van 
te voren reserveren (www.bibliotheekdenhaag.nl/haagsehout/).

Christus Triumfatorkerk
Zoals altijd kunt u hier elke 2e en 4e donderdag van de maand luisteren naar concerten 
van studenten van het Koninklijk Conservatorium. Aanvang 12.30 uur; toegang gratis.

Tot en met 25 april kunt u in de kerk van maandag t/m vrijdag tussen 12.00 en 14.00 
uur de Installatie van beeldend kunstenaar Sjef Hendrickx bekijken. Bijna 30 koppen 
hangen aan de wand, geïnspireerd door o.a. beelden in Romaanse kerken en vormen een 
hedendaagse allegorie van de relativiteit van de macht.

Hebt u tips of organiseert u zelf een culturele activiteit in de wijk, laat het ons weten via: 
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

OOG VOOR DETAIL: WIN EEN BOEKENBON! ! . .
Bezuidenhout heeft tal van mooie details die de moeite waard zijn om 
aandacht aan te geven. Ook voor deze editie zijn wij op zoek gegaan 
naar een verrassend detail. 

De vorige foto uit editie 10 was voor bewoners wederon een moeilijk te 
herkennen detail. Het ging om een detail van één van de drie raamwerken 
(de middelste) die zich bevinden aan de zijgevel van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een aantal bewoners had de juiste 
oplossing. De winnaar is: Paul Kuitenbrouwer. Van harte gefeliciteerd; de 
boekenbon ligt voor u klaar! 

Wij dagen u deze keer graag weer uit om in de wijk goed om u heen te 
kijken. Aan u de vraag: waar bevindt zich naastgelegen detail? Stuur uw 
antwoord per email of brief naar de redactie (zie Colofon). U maakt kans 
op een boekenbon ter waarde van €15,00 die door het kantoor van Mr. 
E. Fransen ter beschikking wordt gesteld. Let wel: mededinging is voor-
behouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Waar bevindt zich dit detail?...            Foto: Mathieu Kastelijn

advertentie

CULTUURAGENDA BEZUIDENHOUT Dodenherdenking Bezuidenhout 4 mei a.s.
Wijkberaad Bezuidenhout onganiseert bij 
het monument van “de menselijke vergis-
sing”, gelegen naast het Ministerie van  Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid, de jaarlijkse        
dodenherdenking. 
Ontvangst met koffie en thee vanaf 15.30 uur 
in de centrale hal van het Ministerie aan de 
Anna van Hannoverstraat. Aanvang plech-
tigheid 16.00 uur.

Meer informatie via het secretariaat van 
het wijkberaad, tel.nr. 070-3477297 of per          
e-mail bezuidenhout@planet.nl




