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Ook in het Bezuidenhout wonen ze: 
expats, buitenlanders die voor hun 
werk tijdelijk hier wonen. Ze wer-
ken bij internationale bedrijven als 
de Shell, instituten als het Joegoslavië 
Tribunaal, Interpol en Clingendael, 
bij een van de 32 ambassades of een 
internationale school als in onze wijk, 
de ‘Engelse school’ aan de Vlaskamp. 
In totaal zijn er wel zo’n 40.000 expats 
in heel Den Haag. Meestal leven ze – 
met eigen evenementen en onderlinge 
contacten – tamelijk geïsoleerd van de 
Nederlandse gemeenschap. Daar wil 
de gemeente nu iets aan veranderen.  

Door Adriaan Pels

Den Haag is, als stad met vele interna-
tionale functies, de tijdelijke woonplaats 
van allerlei nationaliteiten die hier een 
paar jaar werken. Sinds 2003 worden 
ze opgevangen door ‘The Hague Hospi-
tality Centre’ (een centraal servicepunt 
voor buitenlanders die zich tijdelijk hier 
vestigen). Maar dat vindt burgemees-
ter Jozias van Aartsen niet voldoende. 
De expats en de bewoners moeten zich 
meer met elkaar vermengen. De expats 
kunnen dan meer te weten komen over 
Nederlandse gewoontes en de cultuur en 
de Hagenaars krijgen een beter inzicht in 
de betekenis van Den Haag als internati-
onale stad.
Dat moet aangemoedigd worden door 
gerichte activiteiten in de Haagse wijken 
en die in het Haagse Hout zijn als eerste 
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aan de beurt. Coördinator is Willem Post, 
hoofd van het Hospitality Centre, maar 
door de tv meer bekend als Amerikade-
skundige.

Aftrap door de burgemeester
Burgemeester Van Aartsen komt op 17 
april naar ons stadsdeel om met de nodi-
ge feestelijkheid de aftrap te verrichten. 
Radio, tv en andere media zullen er zeker 
ook zijn en zo komt onder meer het Be-
zuidenhout in de schijnwerpers te staan. 
En dat is nog maar het begin. Tot eind 
juni zal er geregeld een aandacht trek-
kende gebeurtenis zijn.
Willem Post: “Te denken valt aan het hier 
organiseren van de jaarlijkse bijeenkomst 
van alle ambassadeurs, of op de Dag van 
Europa Europarlementariërs hun werk la-
ten uitleggen in de hogeschool Inholland, 
of de expats uitnodigen voor een wijk- of 
straatfeest. Er zijn vele mogelijkheden.” 
Om tot een goed programma te komen 
heeft hij de hulp ingeroepen van de ver-
schillende wijkberaden, waaronder die 
van het Bezuidenhout. Volg de informa-
tie in de media voor wat daar uit is ge-
komen.

advertentie

Er is niets te doen tegen de concur-
rentieloze overhand van (drie) Albert 
Heijn-winkels in de Theresiastraat. 

De klachten van enkele lezers van het 
Bezuidenhout Nieuws haalden samen 
met die uit andere steden de landelijke 
pers en bereikten uiteindelijk de Neder-
landse Mededingingsautoriteit (NMa), 
de instantie die moet letten op misbruik 
van economische machtsposities. Maar 
die staat buitenspel, omdat hier een over-
eenkomst speelt die al bestond toen het 

IS ER DAN HELEMAAL NIETS AAN TE DOEN? 
NMa werd opgericht. Dit betreft een be-
lang van Ahold (AH) in Schuitema (eige-
naar van de verdwenen C1000). Het NMa 
kon daardoor niet ingrijpen bij ontwik-
kelingen die leidden tot het sluiten van 
verschillende C1000-winkels, waaronder 
die in de Theresiastraat. De NMa kan pas 
tegen (lokale) dominantie van Albert He-
ijn optreden, als het bedrijf nu overnames 
zou gaan doen en/of zijn landelijk markt-
aandeel (nu 30%) onaanvaardbaar zou 
vergroten.

Willem Post: “Van 
elkaar leren.”
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INDIVIDUELE SCHOONMAAKACTIE SPAARWATERVELD SMAAKT NAAR MEER!
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Al fietsend door de Spaarwaterstraat 
kijkt mevrouw Coenen meestal naar 
links naar de vogels of de spelende 
kinderen. Maar op een zondag was 
het opvallend stil op het veld, geen 
vogels of kinderen te zien, maar 
wel veel vuilniszakken en een grote, 
vriendelijke ‘struikrover’, die in zijn 
eentje allerlei blikjes, pakjes, zakjes, 
enz. opruimde. Een buurtbewoner, 
bleek de handen uit de mouwen te 
hebben gestoken. Deze eenmans-
actie is absoluut een compliment 
waard, mevrouw Coenen sprak de 
man dan ook toe. Tot haar verbazing 
woonde hij  niet eens in de Spaarwa-
terstraat. 

Door Nike van der Wenden

Vogelliefhebber
De ‘struikrover’, de heer Hubert van 
Drooge, blijkt bij navraag een echte 
vogelliefhebber te zijn. Toen hem ter 
ore kwam dat Dienst Stadsbeheer de 
struiken op het veld wilde ruimen, was 
hij er als de kippen bij om dit te voor-
komen. In die struiken vertoeven na-
melijk heel veel mussen, die niet meer 
onder dakpannen kunnen nestelen 
en als er alleen nog maar gras groeit 

kunnen zij nergens meer schuilen. Het 
bleek dat de bomen hoe dan ook blij-
ven staan en dat Dienst Stadsbeheer al 
gedachten had over de herbeplanting 
van de onderbegroeiing. De bedoeling 
is het hekwerk aan het eerste gedeelte 
van de Spaarwaterstraat met verschil-
lende soorten klimplanten te bedekken, 
liefst ook bloeiende en daarvoor een 
haag van ongeveer één meter breed met 
struiken neer te zetten. Dat maakt alles 
overzichtelijker. Wederom door de ac-
tie van de heer Van Drooge gaat deze 
vogelliefhebber nu met Dienst Stadsbe-
heer om de tafel zitten om  mee te den-
ken over het soort struiken dat er gaat 
komen. Dicht opeen groeiende planten 
als Liguster zorgen voor beschutting 
van kleine vogels tegen de (bescherm-

de) eksters en katten, maar hij denkt 
ook aan besdragende planten als hulst 
(groenblijvend in de winter), vuur-
doorn en sneeuwbes.

Oproep
Het zou goed zijn als buurtbewoners 
ook af en toe voor ‘struikrover’ willen 
spelen en helpen het zwerfvuil te rui-
men. Het is niet de taak van groenbe-
heer en ook wat dit betreft valt het veld 
weer tussen wal en schip. (Zie Bezui-
denhout Nieuws nummer 13 “Perikelen 
rond Haagse Hopje”). Mevrouw Coe-
nen en de redactie van Bezuidenhout 
Nieuws doen dan bij deze ook graag 
een oproep aan buurtbewoners, die de 
handen uit de mouwen willen steken 
voor een schoon Spaarwaterveld! 

EEN BIJZONDERE BOOM IN UW VOORTUIN?
Dat kan en is nog gratis ook! 
Ook dit jaar stelt de gemeente Den 
Haag een “Miljoen voor Groen” 
beschikbaar. Vanaf februari 2009 
kunt u een aanvraag indienen 
bij het stadsdeelkantoor Haagse 
Hout (adres: Loudonstraat 95) of 
via het internet www.denhaag.nl/
groen. 

De aanvragen worden op volgorde 
van binnenkomst behandeld en 
geleverd kan worden zolang de 
voorraad strekt. Er zijn twintig 
prachtige bomen uitgezocht, zoals 
de zuilvormige eik, de tulpenboom, 
de beverboom en vele andere. Mocht 
uw voorkeur uitgaan naar toch een 
andere boom dan is dat ook mogelijk. 

In december wordt geleverd, want 
dan is het seizoen aangebroken om 
te planten. 
U krijgt plantinstructies en de 
gemeente garandeert dat de bomen 
van goede kwaliteit zijn, maar 
verder komt het op u aan. Het blijft 
een stukje natuur en dat heeft zorg 
en aandacht nodig!

Het Spaarwaterveld: opgeruimd staat netjes!        Foto’s: L. Coenen

OVERBOSCH COLLEGE IS VERHUISD
Het Overbosch College is verhuisd 
naar een nieuwe locatie aan de 
Diamanthorst in Mariahoeve. Ooit 
was daar het Mondriaan College 
voor mode en kleding gevestigd. 
Het nieuwe Diamant College - zoals 
de school voortaan heet - wil goed 
onderwijs geven maar tegelijkertijd 
de spil worden in contacten tussen 
de vergrijzende wijkbewoners en de 
schooljeugd.

Hoe doe je dat, de contacten verbeteren 
tussen ouderen in een Haagse wijk en 
een schooljeugd? 
Het Diamant College nam Stichting 
Hekgolf in de arm. Die kwam met het 
project “Digitaal? Wereldtaal!”: ze 
begeleidden leerlingen van de school 
die met behulp van computers, camera’s 
en andere apparatuur het levensverhaal 
van senioren uit de aanleunwoningen bij 
verpleeghuis de Amethisthorst gingen 

vastleggen in geluid en beeld. Die 
verhalen werden tot fotostrips verwerkt 
en in boekvorm afgedrukt. Zo werden 
generaties verbonden: beeldtaal is een 
taal die iedereen bleek te verstaan. 

Op zaterdag 24 januari jl. werd het 
startschot door burgemeester van 
Aartsen gegeven en is het Diamant 
College geopend.
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DE i-SHOP VRAAGBAAK VOOR ALLE BEWONERS  
Na buurtwijk Mariahoeve heeft 
onze wijk er ook een: de i-Shop. Een 
informatiepunt waar u met al uw 
vragen terecht kunt en u na het stellen 
van uw vraag met een antwoord 
de deur uit loopt. De redactie was 
benieuwd en ging op bezoek bij de 
i-Shop Bezuidenhout en sprak met 
Sandra Battoui.

Door Marieke Willemsen

Altijd al willen weten wie u kan helpen 
met belastingaangifte doen? Hoe u in 
aanmerking komt voor (huur)subsidie? 
Wat de beste aankoop is op het gebied 
van zorgartikelen? Wanneer en hoe 
laat de wijkbus rijdt? Waar u een 
gediplomeerde pedicure in de wijk 

vindt? Welke winkels met koopavond 
geopend zijn? Of wilt u gewoon even 
iemand ontmoeten en gezellig bijpraten 
over de wijk. Bezoek dan eens de i-Shop 
Bezuidenhout en u krijgt antwoord op 
al uw vragen. 

i-Shop Bezuidenhout opende eind 
2008 haar deuren en kan sindsdien 
terugkijken op een succesvolle periode. 
“De i-Shop is er voor iedereen, maar 
tot nu toe weten veelal ouderen de 
weg naar de i-Shop te vinden”, vertelt 
Sandra Battoui. Het aantal bezoeken 
wordt geregistreerd en maakt het bereik 
en effect van de i-Shop inzichtelijk. 
Battoui is in dienst van Stichting Vóór 
welzijn en is verantwoordelijk voor 
het informatiepunt in de wijk. “Om 

bewoners nog beter van dienst te zijn zal 
hier op korte termijn ook een computer 
aanwezig zijn, men kan dan zelf aan de 
slag om het antwoord op een vraag te 
vinden”, vult Battoui aan.

Ze zijn ouder dan 55 jaar en gaan 
graag uit maar vonden het een pro-
bleem om zelf iets te ondernemen. 
Er zijn er ook bij die het zat werden 
altijd maar weer alleen te moeten 
eten. Anderen zijn gek op bridgen, 
biljarten of een ander spel dat je niet 
alleen kunt spelen. Allemaal hebben 
ze verschillende achtergronden en 
liefhebberijen maar één ding heb-
ben ze gemeen: ze kwamen er niet 
toe eropuit te gaan. Maar ze had-
den het geluk in het Bezuidenhout 
te wonen, waar talloze vrijwilligers, 
ondersteund door José Peters van 
welzijnstichting VÓÓR, uitermate 
populaire activiteiten voor ze orga-
niseert. Voor vele Bezuidenhoutse 
55+’ers een uitkomst.

Door Adriaan Pels
 
Is er sprake van – toenemende – een-
zaamheid in het Bezuidenhout? Het 
wordt soms beweerd, maar cijfers zijn 
er niet. En als er over eenzaamheid ge-
sproken wordt, denkt men direct aan 
ouderen. Vreemd, want een recent lan-
delijk onderzoek heeft uitgewezen dat 
hoe ouder men wordt, hoe minder een-
zaam men zich voelt. Hoe het ook zij, 
in het Bezuidenhout hoeven ouderen 
niet weg te kwijnen. Eén telefoontje 
naar ouderenconsulente José Peters, al 
twintig jaar actief in het Bezuidenhout, 
en er gaat een onvermoede wereld aan 
mogelijkheden open. Want in de loop 
der jaren heeft José vele vrijwilligers 
gevonden die er met zijn allen in ge-
slaagd zijn een flink aantal vaste activi-
teiten op te zetten. Die zijn zo in trek, 

dat reclame maken eigenlijk niet nodig 
is. 

De eerste stap
“Maar er zijn altijd mensen die het 
moeilijk vinden de eerste stap te zetten 
en mij op te bellen”, zo weet José uit ja-
renlange ervaring. “Hebben ze eenmaal 
kennisgemaakt en zijn ze bijvoorbeeld 
een keer mee geweest met een busreis, 
of naar de 50+-bioscoop van Pathé, een 
concert of een lezing, of hebben aan 
tafel gezeten bij het Grieks of Indisch 
buffet, een high tea of een barbecue, 
dan zijn ze wildenthousiast en blijven 
meedoen. Want belemmeringen zijn er 
niet. De vrijwilligers hebben voor elk 
probleem een oplossing en weten hoe 
ze iedereen het gevoel moeten bezor-
gen dat ze welkom zijn.”

Uitgaansgroep
De Uitgaansgroep Haagse Hout is het 
paradepaardje. “We begonnen met één 
keer in de maand een activiteit en dat 
is nu driemaal. Het aantal deelnemers, 
tussen de 60 en 80+, groeide naar 170 
en opvallend is dat de mensen elkaar 
ook buiten de groep opzoeken en iets 
organiseren. Voor € 10, - per jaar ben je 
lid en verder betaal je de kosten van het 
reisje, de film of het etentje. Die zijn 
overigens nooit een probleem.”

Wandelclub
Ook heel erg in trek is de wandelgroep. 
Eenmaal per maand trekt een deel van 
de kleine vijftig leden eropuit, voor 10 
à 12 kilometer door een mooi gebied. 
En dan zijn er natuurlijk de bridge- 
klaverjas- computer- handwerk- en 

schaakliefhebbers voor wie de vrijwil-
ligers ook iets te bieden hebben.

Senioren-contactbank
Een unieke dienst van de welzijnsorga-
nisatie is de Seniorencontactbank. Wie 
een gelijkgestemde senior zoekt, om 
mee uit te gaan of een gezamenlijke 
hobby te delen bijvoorbeeld, kan zich 
inschrijven. Dan komen je gegevens 
anoniem (met een code) op een lijst, die 
de deelnemers thuis krijgen en zo kan 
iedereen iemand met gelijke interes-
ses zoeken waarmee via bemiddeling 
door een vrijwilliger contact gezocht 
kan worden. Kortom: 55+’ers hoeven 
in het Bezuidenhout heus niet eenzaam 
te zijn. De vrijwilligers van VÓÓR en 
José hebben altijd een oplossing. Als 
het moet komen ze op huisbezoek om 
erover te praten.

OUD MAAR ALLESBEHALVE EENZAAM 

i-Shop Bezuidenhout is gevestigd in Wijk- en 
Dienstencentrum Bezuidenhout. Geen enkele 
vraag is vreemd, jong of oud, iedereen kan er 
terecht. Geopend op ma, di, do en vrij van 
09.00u-14.30 u. Meer informatie per e-mail: 
i-shop-bezuidenhout@voorwelzijn.nl 
of loop gewoon eens binnen!

Meer informatie bij José Peters, telefoon 
070 347 7297 of jose.peters@voorwelzijn.nl. 
Of bij de balie van de i-Shop in het Wijk- en 
Dienstencentrum Bezuidenhout, Johannes 
Camphuysstraat 25. Voor een persoonlijk 
gesprek over de Senioren-contactbank is 
daar elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur 
een vrijwilliger aanwezig.

De uitgaansgroep in Nijmegen klaar voor een 
boottocht.                           Foto: Stichting VÓÓR
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HUISARTS STEGER NEEMT AFSCHEID 
De laatste dorpsdokter verlaat de stad
Op 1 mei 2009 neemt dokter 
Robert Steger, huisarts in het 
Bezuidenhout, wegens het bereiken 
van de pensioengerechtigde 
leeftijd afscheid van zijn praktijk 
en van zijn patiënten. Hij heeft er 
dan 37 jaar van letterlijk trouwe 
dienst opzitten.

Wanneer bent u met uw praktijk 
gestart? 
“Ik heb in 1973 de praktijk van  
dokter Jan Lindner overgenomen 
en ging wonen en werken op de 
Bezuidenhoutseweg 201. In die 
tijd was het gewoon en gewenst 
dat de praktijk aan huis werd 
gevoerd, want ‘de dokter’ moest  
bij nacht en ontij beschikbaar zijn. 
De wachtkamer was onderdeel van 
de dokterswoning’. Dokter Steger 
vertelt hierover een kleine anekdote: 
“Twee oudere dames beklaagden 
zich bij mij over het grove 
woordgebruik van mijn energieke 
zoontjes Maarten en Jasper. Tja, zei  
ik, ik kan er ook niets aan doen, dat 
leren ze allemaal in de wachtkamer. 
In 1980 werd wonen en werken 
gescheiden en verhuisde mijn 
praktijk naar de Bezuidenhoutseweg 
229; begin 2002 werd het huidige 
pand aan de Joan Maetsuyckerstraat 
betrokken.”

Wat was de grootste verandering 
die u  hebt  meegemaakt?
“In 2006 moesten alle huisartsen 
digitaal gaan werken: de huisarts werd 
muisarts. Het computergestuurde 
SOEP-systeem werd verplicht 
ingevoerd: de patiënt komt 
binnen en zegt wat er aan scheelt 
(Subjectief); de dokter kijkt ernaar 
(Objectief); evalueert wat hij heeft 
waargenomen (Evaluatie): schrijft 
een recept of verwijst door (Plan). 
Dat moet allemaal op de computer 
worden ingevoerd. Als je vroeger 
binnenkwam met een lekkende 
neus, kreeg je een flesje Otrivin, dat 
je gewoon bij de drogist kon kopen 
en stond je binnen een minuut weer 
buiten. Door dit SOEP-systeem kost 
zo’n lekkende neus vijf maal meer 
tijd.”
 
Waarom kan men u een huisarts 
van de oude stempel noemen?
“Hele families waren patiënt bij mij 
en ik begeleidde ze letterlijk van de 
wieg tot het graf. Ik heb zo’n 1000 
kinderen ter wereld geholpen en ik 
ben SCEN-arts vanaf de oprichting 
van de Stichting Consultatie 
Euthanasie Nederland. Ik had veel 
plezier in het medische handwerk: 
kleine chirurgische ingrepen deed 
ik het liefst zelf.”

Ziet u veel veranderingen in de 
verhouding tussen huisarts en 
patiënt?
“Die is inderdaad behoorlijk 
veranderd. Onlangs belde een 
patiënte in de tienerleeftijd mij op en 
zei: ‘Wil jij mijn pilrecept doorfaxen 
naar de apotheker en hem vragen 
of hij die thuis wil bezorgen?’ Dat 
maakte ik vroeger toch niet mee…”
 
De opvolging van dokter Steger is 
uitstekend geregeld en de praktijk 
zal op hetzelfde adres worden 
voortgezet.

Huisarts Steger in zijn praktijk.       Foto: El Hoek

KONINKLIJK CONSERVATORIUM WEG UIT DE WIJK?

Het Koninklijk Conservatorium is 
een heel aparte opleiding in onze 
wijk. Iedereen kent ze: de studenten 
die, met hun instrumenten op de rug 
of in de hand van en naar hun school 
aan de Juliana van Stolberglaan 
reizen, het karakteristieke gebouw 
met kleine balkonnetjes aan de 
voorgevel. Die zijn niet bedoeld 
als plek om te zonnen – het geheel 
stelt, toepasselijk, een notenbalk 
voor. Bezuidenhouters die  daarvan 
houden kunnen hier een voorstelling 
bijwonen van professioneel niveau, 
zelfs complete opera’s, in een van  
de twee concertzalen en dat op 
loopafstand.

Wat is er waar van de geruchten dat 
aan deze luxe binnenkort een eind gaat 
komen en dat het Conservatorium gaat 
verhuizen? Daarover blijkt bij de twee 
belanghebbenden, het Conservatorium 
zelf en de gemeente Den Haag, nog 
weinig duidelijkheid te bestaan. 
Zomer 2008 is er door de gemeente 
een onderzoek gestart naar de plek 
en functie van het Conservatorium – 
want dat er iets moet gaan veranderen 
is zeker. Het gebouw is veel te klein 
geworden, want het aantal studenten 
is sterk  toegenomen. Plannen zijn om 
bij het nieuwe culturele hart van Den 
Haag, de nieuwbouw in plaats van 
de Anton Philipszaal en het Lucent 

Danstheater ook het Conservatorium 
te betrekken. Per slot van rekening zijn 
er nu al studenten die invallen bij het 
Residentie Orkest. En dan is er 2018, 
het jaar waarin Den Haag culturele 
hoofdstad van Europa zal zijn en dus 
alles uit de kast zal willen halen.

Geen duidelijke beleidsstukken, 
geen bouwtekeningen – het gaat pas 
zomer 2009 meer vorm krijgen. Dat 
er heel wat gewijzigd zal worden 
staat vast. Wie  de twee concertzalen 
in het Conservatorium kent zal dat 
betreuren. Maar wellicht kunnen die 
bij alle nieuwbouwplannen gespaard 
en gebruikt blijven.

Door Marianne van Raaij
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Ze zijn er! Ook in onze wijk. 
Mensen die een unieke verzameling 
hebben aangelegd, een bijzonder 
muziekinstrument bespelen, kunnen 
steenhouwen of boetseren, bedreven 
zijn in toneelspelen of goochelen, 
mooie foto’s of gedichten maken, 
een onalledaags huisdier eropna 
houden, of trots zijn op hun tuin of 
de inrichting van hun huis. 

Door Adriaan Pels

Carine van Schoonderwoerd den 
Bezemer van de stichting Boog heeft 
ze opgespoord en onder de noemer 

‘Parels van het Bezuidenhout’ een 
route langs hun adressen uitgestippeld. 
Waarlangs u wandelend of fietsend op 
zaterdag 16 mei kunt kennismaken met 
deze bijzondere wijkgenoten en hun 
passie en bezigheden.
Onder meer in Wateringen en 
Loosduinen is al een ‘Parels-dag’ 
gehouden. En het was een succes. 
“Iedereen was dolenthousiast,” aldus 
Carine, “het is een unieke manier om 
met elkaar in contact te komen en elkaar 
te leren kennen.” Door deze ervaring 
weet ze zeker dat ook Parels van het 
Bezuidenhout een onvergetelijke dag 
zal worden. Ze heeft al een flink aantal 

‘parels’, maar kan er nog wel een paar 
aan toevoegen. “Wees niet te verlegen 
of bescheiden, als je iets kunt laten zien 
of horen, neem contact met me op.” 

Carine is per e-mail te bereiken op: 
schca@boog.nl, of telefonisch via het 
telefoonnumer: 070 312 1278.   

Alle ‘parels’ worden overigens opge-
nomen en beschreven in een boekje dat 
bij de routebeschrijving hoort en dat bij 
de opening van de dag, in de bibliotheek 
aan de Theresiastraat, wordt uitgereikt. 
De dag wordt afgesloten met een 
drankje en een muzikaal optreden.

PARELS VAN HET BEZUIDENHOUT 
Maak een rondgang langs wijkgenoten die iets van hun hobby, passie of talent laten zien

Binnenkort kunnen bewoners 
van het Bezuidenhout, jong 
en oud, bij de bibliotheek een 
filmcamera ophalen en zelf een 
film gaan maken. Die film wordt 
dan op verschillende plaatsen, 
binnen en buiten, in de wijk op 
beeldschermen (muurkranten) 
vertoond, zodat iedereen hem kan 
bekijken. Het onderwerp mag de 
‘filmproducent’ zelf kiezen, als het 
maar over de wijk gaat, waarbij 
het motto is: dit wil ik graag aan 
mijn medebewoners laten zien. 
Want dat is de achtergrond van het 
project Wijkmedia Ateliers, waar 
het hier omgaat. De bedoeling is 
dat buurtbewoners elkaar meer 
bewust maken van wat er in 
de wijk en bij hun wijkgenoten 
speelt.

Door Adriaan Pels

Een onderwerp voor een film – een 
fotoreportage kan overigens ook – 
kan bijvoorbeeld zijn een verslag 
van een wijkfeest, een bijzondere 
gebeurtenis op school, een verhaal 
over een aparte boom, een straat, 
een historisch gebouw, maar ook 
vraaggesprekken met mensen die 
je altijd al iets over zichzelf hebt 
willen vragen: die muziekstudent 
die iedere dag voor het raam op zijn 
cello oefent, die amateurschilder 
die je geregeld aan het werk ziet, 

die straatkrantverkoper van wie 
je je afvraagt hoe hij leeft en waar 
hij vandaan komt, of, inspelend 
op de actualiteit, hoe mensen 
met een verschillende afkomst 
kerstmis beleven. Ook een kritisch 
beeldverhaal over overlast in de wijk 
of iets anders is denkbaar. Kortom: 
alle bewoners – ook organisaties 
trouwens – uit het Bezuidenhout 
krijgen de mogelijkheid om de 
aandacht te vestigen op iets in 
de wijk of op wat er in de wijk 
gebeurt. 

Deskundige begeleiding
Om aan de slag te kunnen gaan 
stelt het, in de bibliotheek 
ondergebrachte, Wijkmedia Atelier, 
apparatuur ter beschikking en 
begeleiding bij de productie en 
verwerking. De praktijk zal zijn 
dat je de bibliotheek binnenloopt, 
de uitvoerder van het project je 
idee voorlegt, waarop hij met je de 
mogelijkheden bespreekt, adviezen 

geeft en ten slotte het benodigde 
materiaal leent, na een uitleg over 
het gebruik. De afwerking, de 
montage van de film bijvoorbeeld, 
van een en ander, moet de filmer zelf 
doen, waarvoor in de bibliotheek 
apparatuur (computers, laptops) 
en deskundige hulp beschikbaar 
is. En dan is het grote moment 
aangebroken: het resultaat wordt 
op de beeldschermen vertoond en 
iedereen kan kennisnemen van wat 
jij te vertellen hebt. En daar is het 
allemaal om begonnen. 

BEWONERS MAKEN STRAKS ZELF EEN FILM OVER DE WIJK

Wie belangstelling heeft kan op 12 
maart 2009 al informatie krijgen 
en meepraten over de opzet en 
de uitvoering van het Wijkmedia 
Atelier in het Bezuidenhout. Plaats: 
de bibliotheek in de Theresiastraat 
(195); tijd: van 16.00 tot 18.00 uur. 
Ook op www.wijkmediaateliers.nl 
staan veel gegevens.

In verschillende Haagse wijken is er al een Wijk-
media Atelier. In Scheveningen is vooral de jeugd 
heel actief.                  Foto’s: Wijkmedia Ateliers
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ADVERTENTIES06

Stuyvesantstraat 122, Den Haag
(in Huisartsenpraktijk Hofmans)

Telefoonnummer: 070-3837138 of 06-50534704

Voor oefentherapie (loopband e.d.) kan gebruik gemaakt worden 
van faciliteiten in Sportcentrum Jack Slagman (Theresiastraat 145).

FysioFiT Floor Terstegge
- Praktijk voor Fysiotherapie -

Wijkbus Haagse Hout zoekt 
vrijwilligers (m/v) voor het meldpunt, 

voor het noteren van ritten in 
Benoorden- en Bezuidenhout.

Enige straatnamen kennis wordt 
op prijs gesteld.

Inlichtingen bij C. Tetteroo
tel: (070) - 383 20 86 

WIJKBUS ZOEKT 
VRIJWILLIGERSINA’S EXCLUSIEVE MODE

U bent van harte welkom
op dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.30 uur

Graag tot ziens in een van onze filialen!

Theresiastraat 26
Thomsonplein 12
Deltaplein 509 Kijkduin (7 dagen geopend)

t/m maat 48
Orde van Weefsters, 
Vita Feminea Textura, 
Loge Catena Aurea 

heeft op 2 april a.s. een avond 
voor belangstellenden. 

adres: Choorstraat 16a te Delft 

Voor informatie: 
Nike vd Wenden 
tel: 070 3475173

nikevdwenden@planet.nl

Wilt u ook een advertentie plaatsen? Dat kan!         Meer info via bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Voor het rondbrengen van het 
Bezuidenhout Nieuws 

Tegen een redelijke 
vergoeding!

Interesse? Neem dan contact op 
met het Wijkberaad 

tel:070-3477297 
e-mail: bezuidenhout@planet.nl

Bezorgers gezocht!
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Bij mijn laatste verhuizing erfde ik een voor- en een achtertuin. ‘Erfde’, want de zoon 
die nog even kwam overleggen of ik wat van het meubilair wilde overnemen, vertelde 
dat tuinieren altijd de grootste liefhebberij van zijn moeder geweest was, en de tuin 
haar grootste trots.

Help – dit was een erfenis! Prompt durfde ik – het was voorjaar – geen spriet te 
wieden uit angst dat ik iets zeldzaams en prachtigs zou vernietigen. Het  was ook  
perfect aangelegd: een paadje met bemoste klinkers, struiken naar hoogte geordend, 
en daarachter bomen,  plus  een hoge klimophaag als groene afscheiding van de buren. 
Kleine bloeiende plantjes als randen rond de perken. Dit werd snoeien en wieden en 
werken, dat zag een leek.

Niet dat ik nooit getuinierd had. Weliswaar ben ik als stadskind opgegroeid op 
bovenhuizen maar ik had wel, op jonge leeftijd, een schooltuintje. Die waren zo 
populair dat er op school geloot moest worden en gelukkig viel ik steeds in de prijzen. 
Dat betekende in het vroege voorjaar naar een stukje land aan de Schenk, naast de 
spoorlijn. Er staat nu een gigantisch kantoorgebouw, en dat kan ik toch niet goed 
hebben: eronder  liggen voor mijn gevoel de lapjes land waar we, onder leiding van 
een strenge meester, een paradijsje van maakten.

Allereerst: je eigen voorletter zaaien met sterrenkers. Dat kwam razendsnel op – handig 
want zo vond je snel je eigen plekje. Daarna radijsjes, bietjes, sla, aardappelen maar 
ook bloemen: dahlia’s, goudsbloemen, margrieten. En wat was het treurig als in de late 
herfst, bij de laatste oogst je alles uit de grond mocht halen. Was het de bedoeling dat 
je daar van leerde? Geen idee. Ik heb daar zo’n twee, drie jaar plezierig staan zaaien, 
schoffelen, wieden en snoeien. Roetzwart maar apetrots kwam je thuis met je oogst, zo 
trots dat ik  mijn eigen bietjes at, een groente die ik nog steeds niet lust. Bestaat dat nog 
schooltuintjes? Ik zie ze nergens - langs de spoorbaan is alles bebouwd en misschien 
zijn internet, iPod etcetera meer in de mode. Enfin -  met deze basisopleiding erfde ik 
een modeltuin, met struiken en planten, die er zo te zien al heel lang stonden. 

Maar: bij het vorige huis had ik ook een tuin gehad: een grasveldje met een schuurtje, 
een zandbak en daartussen wat struiken die tegen alles bestand bleken. Daar was 
een kistje perkplanten of een pakketje bollen planten al heel wat; bij de buren werd 
alles betegeld. Ach, verhuizen is altijd erven: stopcontacten op de verkeerde plekken, 
sporen van intensief gebruik in de keuken of een onpraktische badkamer. Aldus had 
ik genoeg afleiding binnenshuis. Heel de elektriciteit- en gasvoorziening werd, door 
mannen van de gemeente na één blik afgekeurd. En ik vond al die oeroude porseleinen 
stopcontacten en schakelaars net zo prachtig, om maar te zwijgen van een koperen 
open haard op gas. “Levensgevaarlijk, die moet u ogenblikkelijk wegdoen.” Na alle 
gehamer en geboor, heb ik wel wat van die porseleinen schakelaars bewaard, en de 
open haard staat er ook nog. Voor de sier, want ik heb een cv. Wel verdwenen: de 
porseleinen wastafel met twee kranen waar voor de zekerheid warm en koud op stond 
en de zeer diepe geëmailleerde badkuip op leeuwenvoetjes. Naar de liefhebbers die 
kennelijk ‘s ochtends uren hebben om hun toilet te maken. En de  tuin? Die redde het 
ook zonder intensieve zorg. Apetrots was ik toen iemand mij complimenteerde met mijn 
voortuin.

Maar – hoogmoed komt voor de val. Een van de rododendrons die ook zo prettig inkijk 
weerde begon te kwijnen. Mesten, voorzichtig wat dooie takken eraf halen niks hielp. 
Waarschijnlijk was hij/zij de uiterste houdbaarheidsdatum gepasseerd. Wat nu? Meer 
licht binnen, maar ook ’t gevoel dat iedere passant op mijn tafel kijkt. Op naar het 
tuincentrum dus. Daar kun je struiken kopen, maar alles op klein formaat! Zal het mij, 
als amateur, lukken om dit tot formidabele hoogte op te kweken?

Erfenis
Wist u dat...
U voor € 7,50 per jaar donateur kunt worden 
van uw eigen wijkkrant Bezuidenhout 
Nieuws? U kunt uw donatie storten 
op Girorekeninnummer: 262020 t.n.v. 
Wijkberaad Bezuidenhout. Alvast dank.

Het werk op de Schenkkade al maanden stil 
ligt vanwege een mogelijke ruzie tussen de 
aannemer en gemeente Den Haag?

Met ingang van begin 2009 de graffiti 
Schoonmaakregeling van de gemeente Den 
Haag van kracht is voor heel de stad? Voor 
info kunt u ten alle tijden  contact opnemen 
met: Mariëlle Zomerschoe, Meldpunt Graffiti 
Coördinator bijz. projecten, T: 06-526722 31

In de wijk een Russische huisarts is 
gevestigd? Het is Sergei Airiian en hij is 
mede gespecialiseerd in elektrocardiografie, 
longfunctieonderzoek en echografie. 
Adres: 2e Joan Maetsuyckerstraat 257, 
telefoon 070 3355124. Nieuwe patiënten 
zijn van harte welkom. 

Vanaf 3 maart, tijdens openingsuren in 
bibliotheek Haagse Hout, een kleine ten-
toonstelling te zien is over het bombardement 
van Bezuidenhout?  

Van 11 maart t/m 21 maart de 74e Boeken-
week wordt gehouden onder het motto 
TJIELP TJIELP – De literaire zoo een ode 
aan het dier in de letteren.

Op 20 en 21 maart ‘Make A Difference Day’ 
2009 plaatsvindt? Op beide dagen komen 
naar verwachting 100.000 mensen in actie 
voor sociale organisaties. Zie voor meer 
info: http://www.madd2009.nl

Dat er op 20 en 28 maart a.s. een 
Wijkwereldreis plaats vindt tussen de 
wijken  Bezuidenhout en Stationsbuurt? 
Leer de bewoners en de wijk kennen d.m.v. 
een gezamenlijke lunch en een leuke 
rondwandeling waarbij de dialoog met 
elkaar centraal staat. Voor meer informatie 
bel 070- 3028686 of stuur een e-mail naar: 
wereldreis@discriminatiezaken.nl.

Op 2 april er door het stadsdeelbestuur 
een fietstocht gepland staat met Tineke 
Hooiveld (stadsdeeldirecteur)? Start vanaf 
Stadsdeelkantoor.

Scouting Haagse Hout en het Wijkberaad 
Bezuidenhout op 30 april a.s. weer een 
Vrijmarkt organiseren? Voor vragen over 
de vrijmarkt belt u 347 72 97 of mail naar 
bezuidenhout@planet.nl

Er op 4 mei dit jaar geen dodenherdenking 
in de wijk zal zijn? Volgend jaar is een 
lustrumjaar en het wijkberaad beraad zich er 
al op wat dan te doen. 

U zelf ook onderwerpen voor deze krant 
kunt aanleveren bij de redactie?
(zie colofon)

COLUMNDoor buurtvrouw Marianne

VASTE RUBRIEKENnummer 15 - maart 2009



Gezocht:
Webmaster/ websitebeheerder 

voor de nieuwe website www.bezuidenhout.nl 
benodigde kennis minimaal, benodigde tijd 

maximaal ca. 1 - 2 uur per week.
Interesse? Neem dan contact op met 

het Wijkberaad (zie Colofon).

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

oplage 8.400.

Kopij deadline BN16: 13 april 2009

REDACTIE
Hoofdredactie: Marieke Willemsen 

Aan deze editie hebben de volgende 
personen meegewerkt: El Hoek, Linda 
Kitzen, Adriaan Pels, Marianne van Raaij, 
en Nike van der Wenden.

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

VORMGEVING
Linda Kitzen

FOTOGRAFIE
Mathieu Kastelijn, El Hoek, L. Coenen, 
Stichting VÓÓR, Wijkmedia Ateliers

ADRES
Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag
T: 070-3477297
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
www.bezuidenhoutnieuws.nl
girorekeninnummer: 262020

CULTUUR & INFO nummer 15 - maart 200908

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 14 was voor bewoners een niet zo’n moeilijke opgave. Het ging om 
een fragment van de voorgevel van het gebouw aan de Theresiastraat 145 (een voormalige 
manege) waarin nu o.a. sportcentrum Jack Slagman gehuisvest is.

Een aantal bewoners had de juiste oplossing. Na loting is de volgende winnaar uit de bus 
gekomen: R. Sobels. 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 voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd.

Waar bevindt zich dit detail?...

advertentie

CULTUURAGENDA BEZUIDENHOUT

Aangeboden: Pianoles voor jong
en oud op een leuke manier!
Bel voor meer info: 070 3473083

Koninklijk Conservatorium
10 maart, 14 april en 28 april: Early Music Open Stage. Aanvang 19.30 uur. 
1 april: Haydn Klavierwerken:Twillight concerten. Aanvang 18.30 uur.
9 april: om 15.00 uur Big Band Jazz. 
17 april: Symfonieorkest KC o.a. Dvorak Aanvang 20.15u. 
21 t/m 24 april: Springfestival. Voor programma zie www.springfestival.nu
Toegang gratis voor alle data. Meer informatie zie: www.koncon.nl

Christus Triomfatorkerk 
12 maart, 26 maart, 9 april en 23 april: Lunchconcerten. Aanvang 12.30 uur. Gratis 
toegang. Meer informatie: www.koncon.nl

Bibliotheek Haagse Hout
11, 18 en 25 maart: voorlezen uit prentenboek en daarna knutseluurtje vanaf 14.00 uur
27 maart: Peuterochtend, muziek, voorlezen en knutselen voor ouders en peuters n.a.v. 
het boek Klein wit visje, van 10.00 - 11.00 uur.  Meer info: www.bibliotheekdenhaag.
nl

Koninklijke Bibliotheek
Tot 5 april te bezichtigen: Tentoonstelling Topstukken 1000 jaar Nederlandse Geschie-
denis, taal en cultuur. Meer informatie: www.kb.nl

Vrijmarkt
Donderdag 30 april: Vrijmarkt door Scouting Haagse Hout en wijkberaad Bezuiden-
hout van 10.00-14.00 uur op Spaarwaterveld. 
Voor vragen belt u  347 72 97 of mail naar bezuidenhout@planet.nl

Hebt u tips of organiseert u zelf een culturele activiteit in de wijk, laat het ons dan even 
per email weten!

Door El Hoek

Van den Toorn Taal & Tekst

Translations   Editing   Language coaching
Vertalingen   Tekstcorrectie   Bijles Engels

Jet van den Toorn

T: 070 - 346 51 09   06- 485 63 08
E: jet.vandentoorn@planet.nl
I: www.vandentoorntaalentekst.nl




