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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 22 was voor bewoners wederom een moeilijke opgave. Het ging 
om een detail dat zich bevindt op het fietspad bij de riooloverstort vlakbij de Vincent van 
Gogh fietstunnel. Een aantal van de inzenders had het juiste antwoord. Na loting is Jan 
Overduin de winnaar geworden, van harte gefeliciteerd! 
Na bevestiging is de boekenbon af te halen bij het WDC Bezuidenhout.

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 e-mail 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?...

Schilderijententoonstelling in 
Verzorgingstehuis Centrum Bezuidenhout

advertentie

advertentie

Van de vier grote steden zijn vooralsnog 
alleen Utrecht en Amsterdam van 
plan  actief op te treden tegen 
krakers. Voormalig café The Spring 
in de Willem van Outhoornstraat is 
sinds april gekraakt. Ondanks het 
kraakverbod dat per 1 oktober jl. van 
kracht is, zijn de krakers niet van plan 
te verhuizen. Kraker Ricardo: “Een 
antikraakwet bestond eigenlijk al, 
maar werd nooit uitgevoerd omdat het 
tot veel bureaucratie leidt.”

Door Pascal Degen

“Ik vind het jammer dat de regering dit 
besloten heeft en nu het eigendomsrecht 
boven wonen stelt, een dak boven je 
hoofd is nog steeds een grondrecht. 
Kraken is een lang geleden bevochten 
recht om legaal leegstand aan te pakken. 
Nu met de financiële crisis is het ook een 
verkeerde timing, want mensen zonder 
geld zijn hiervan de dupe. Er zijn in 
de stad steeds meer jongeren dakloos. 
Voor minima is er geen alternatief om 
woonruimte te vinden, er zijn weinig 
andere opties dan doorgaan met kraken. 
Wij hebben ook nooit gekraakt omdat we 
toestemming hadden van de eigenaar of 
overheid.” 

De kraak
Het pand stond ongeveer twee jaar 
leeg, en na een eerder mislukte poging 
tot kraken is de kroeg sinds april weer 
bewoond door een groep krakers. 
Eigenaar Pub Stone, een Amsterdamse 
horecaondernemer, beheert verschillende 
cafés in Nederland. 

Ricardo: “Toen wij het pand hier 
kraakten, reageerde de buurt positief, ze 
vinden het ook beter dat het café niet meer 
leegstaat en staat te verkrotten. Iedere 
maandag koken we tegen een kleine 
vergoeding een veganistische maaltijd, 
buurtbewoners komen langs en eten mee. 
Ook organiseren we workshops, houden 
iedere week op dinsdag van 17.00-19.00 
uur een kraakspreekuur en binnenkort 
komt er een fototentoonstelling over de 
wijk.” 

Wat het landelijke kraakverbod voor 
de gemeente Den Haag betekent is nog 
onduidelijk. Wethouder Marnix Norder is 
niet erg enthousiast om leegstand actief 
te bestrijden. Raadsvragen van HSP en 
VVD over het gemeentelijke beleid zijn 
nog niet beantwoord. De gemeente heeft 
redelijk wat vrijheid in de uitvoering, 
maar als een eigenaar aangifte doet van 
een kraak, moet het OM in actie komen. 

Heeft u de wijkkrant niet thuis 
ontvangen? Laat het ons weten!

Het gekraakte pand huisnummer 17 Foto: www.denhaagdirect.nl
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Al uw “woonzaken” nu op één en 

hetzelfde vertrouwde adres!  
 

Schenkkade 209 te Den Haag 
 

Aan/verkoop, aan/verhuur, taxaties, 
hypotheken, pensioenen, 

verzekeringen en vermogensopbouw! 
 
 
 
 

 

 
www.langezaal.nl - 070-385.11.01 

www.jbm.info - 070-711.02.65 

+ 

Al jaren het kantoor van het 
Bezuidenhout voor al uw woon- en 

bedrijfsobjecten! 
 
    Voor zowel uw huis als hypotheek! 
 

Aan/verkoop, aan/verhuur, taxaties, 
hypotheken, pensioenen, 

verzekeringen en vermogensopbouw! 
 

Schenkkade 209 te Den Haag 
       www.langezaal.nl - 070-385.11.01 

www.jbm.info - 070-711.02.65 
 

+ 

Wil je ontspannen de dag beginnen en  
de hecktiek van de week doorbreken? Volg 
dan op woensdagochtend een hatha yogales.

HAAGS yogacentrum

De  Sillestraat  13 - ol1v1a@hotmail.com         
070 383 88 54 - www.haagsyogacentrum.nl

Door El Hoek

“Als ik iets moois zie, wil en moet 
ik het schilderen.”

Dit is een uitspraak van mevrouw 
Rikie Jansen. Ze is een levendige, 
creatieve dame, die al meer dan 
15 jaar in groepsverband en thuis 
met haar grote passie schilderen 
bezig is. Als ze onderweg  koeien, 

mooie bloemen of een omgevallen 
boom ziet, gaat ze vervolgens thuis 
aan de slag met verf en penseel. Ook 
maakt ze gebruik van zelfgemaakte 
foto’s.  Ze is dol op de zee en een 
van haar favoriete werkjes, dat op de 
expositie hangt, is het schilderijtje 
van de Scheveningse vissersvrouw.
Het liefst maakt Rikie aquarellen 
(waterverf) of gouaches (dekkende 
waterverf). Het formaat van haar 
werken is meestal 30 x 40, soms 
groter. 

Rikie heeft vaker geëxposeerd en 
u kunt haar werkstukken tot 18 
december bewonderen in de hal 
van het Verzorgingstehuis aan de 
Bezuidenhoutseweg 150 (telefoon 
0703315700). U mag daar op elk 
moment van de dag binnenlopen 
en mocht u een schilderij willen 
kopen dan kunt u zich tot de receptie 
wenden.

Scheveningse vissersvrouw  Foto: El Hoek

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aankondiging van / Uitnodiging voor de 
 

Algemene Bewonersvergadering  
 

Datum : maandag 1 november 2010 
Tijd  : 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur) 
Plaats : Johannes Camphuysstraat 25. 
 
 
 
Thema’s:  
 
- Welke resultaten zijn er door het wijkberaad in 2010 behaald? 
 
- Wat zijn de plannen voor 2011? 
 
- Ideeën en wensen van de bewoners op het gebied van de leefbaarheid 
 
- Terugblik op het 2e tunnelproject. 
 
Dit project is door een aantal jongeren uit Bezuidenhout uitgevoerd i.s.m. Damir Segon, 
kunstenaar, jongerenwerk Stichting VÓÓR, het Wijkberaad Bezuidenhout, Adviesbureau 
Buurtactief en Stichting Welkom.  
Het betreft de fietstunnel tussen Bezuidenhout en Voorburg aan de zijde van Voorburg. 
 
- Informeel samenzijn 
 
 
 
 

U bent van harte welkom 

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout 
Johannes Camphuysstraat 25 
2593 CH  Den Haag 
tel. 070 - 347 72 97 
e-mail: bezuidenhout@planet.nl 
www.bezuidenhout.nl 

Bewonersavond maandag 1 
november a.s. 

Wat zijn de plannen voor 2011? Wat is er 
tot nu toe bereikt?
Deel uw ideeën en wensen met de 
wethouder en andere bewoners.
U bent welkom om 20.00 uur (zaal open 
19.30) in WDC Bezuidenhout, 
Johannes Camphuysstraat 25.

UITNODIGING
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Wist u dat...
… er op 1 november a.s. weer een 
algemene bewonersavond in WDC 
Bezuidenhout is?

… de I-shop op 7 november a.s. twee 
jaar bestaat?

… Ingrid van Engelshoven (D66), 
de nieuwe wethouder Onderwijs en 
Dienstverlening, stadsdeelwethouder 
Haagse Hout is?

… de werkzaamheden voor groot 
onderhoud aan de Theresiastraat zijn 
begonnen en het werk gefaseerd wordt 
uitgevoerd? En de werkzaamheden 
vrijdag 3 december 2010 afgerond 
zijn?

… de gemeente zitbankjes wil laten 
plaatsen in de Theresiastraat?

… er zeer binnenkort een speciale 
pagina over de rioleringsproblemen 
op www.bezuidenhout.nl beschikbaar 
komt?

 … er tips zijn voor het besparen van 
energie in portieken? Zie hiervoor: 
http://www.econerd.org

… www.verbeterdebuurt.nl een 
internetsite is waarop u als bewoner 
de gemeente attent kan maken op 
gewenste verbeteringen in de buurt? 

… er op de hoek Loudonstraat Van 
Heutszstraat na twee jaar eindelijk 
de verwachte jeu de boulesbaan is 
aangelegd? De baan is nog niet klaar, 
maar er kan al wel een balletje worden 
gegooid. 

… de Stichting Bewonerscomité 
Bezuidenhoutseweg dertig jaar 
bestaat? 

… u voor € 7,50 per jaar donateur kunt 
worden van uw eigen wijkkrant?
Uw donatie is welkom op 
gironummer: 262020 t.n.v. Wijkberaad 
Bezuidenhout. 
Alvast hartelijk bedankt.

… u zelf ook onderwerpen voor deze 
krant kunt aanleveren bij de redactie?  
Zie hiervoor de colofon.
 
… de deadline voor de volgende editie 
19 november is? Dit weer een Kersteditie 
wordt?
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Hoezo oud in Bezuidenhout?

Herfst – wat is dat toch een mooi woord voor een van onze vier seizoenen. 
Het woord knispert als een dor blaadje wanneer je het langzaam uitspreekt 
en schijnt samen te hangen met het Engelse harvest, wat oogst betekent. 
Daar krijg je visioenen bij van klavervelden met wuivende halmen en fraai 
verkleurend boomblad, plus kastanjes en eikels voor het rapen om met lucifers 
en knopspelden leuke poppetjes van te maken.
Die bonte boombladeren regen we op school tot lange snoeren, opgehangen in 
de klas tot ze, ook daar, naar beneden vielen.
Nu word ik ’s ochtends wakker van een flinke regenbui. Niks bijzonders in 
deze periode maar als ik naar de keuken stommel om koffie te zetten is het wel 
koud. 
Herfst – tijd om te kijken waar je ook alweer die warme truien en idem laarsjes 
hebt opgeborgen. En de sokken die je daar, onzichtbaar, in kunt dragen. Plus de 
hemdjes voor onder die truien – liefst zwart en met wat kantjes, warm en toch 
wat sexy. Kortom – de wintergarderobe. 
Plezierig daarbij is dat nu ook Haagse dames vaak broeken dragen. Praktisch 
en elegant.
Mijn moeder hield vast aan de regel dat nette meisjes rokken droegen. Aldus 
fietste ik van school naar huis en terug met een dikke maillot onder mijn rokje, 
die ik er in de schoolgarderobe onderuit pelde. Liever kou lijden dan daar voor 
gek lopen. (Ik was niet de enige die dan stond te worstelen.) 
Broeken mogen. Van al onze Koninklijke dames heb ik alleen Beatrix nog nooit 
op het dragen van een pantalon kunnen betrappen. Zou het veel ophef geven als 
ze die eens aanhad bij het voorlezen van de troonrede?  Buiten langs de route 
is 99% procent van de onderdanen gehuld in een pantalon.
Graag zou ik een Nobelprijs willen uitreiken aan de onbekende uitvinder van 
de beenwarmer. Net zo kleurig en fleurig als oorwarmers, sjaals, mutsen, 
handschoenen, wanten, petten, etc. Heerlijk dat je in deze Lage Landen niet 
meer kou hoeft te lijden omdat dat zo zou horen. Wat dat betreft blijven de 
heren op ons achter. Treurig dat ze – wat vooral opvalt als ze zich voor het 
één of ander in een rij opstellen – hun pakken allemaal bij dezelfde winkel 
kopen, niet wetend dat overhemden andere kleuren kunnen hebben dan wit of 
lichtblauw, om over die saaie dassen maar te zwijgen. Een strikje is wel erg 
frivool – meestal zit er een kunstenaarshoofd boven. 
En wie is er begonnen met het overhemd, met een T-shirt eronder, open te zetten, 
zonder das? De tv is ermee vergeven – zowel presentators als gasten laten de 
bovenste knoopjes openstaan.  Ik heb ze geteld, het zijn er meestal drie á vier. 
Die nu rommelige opening in een overhemd, is daar net als in een damesblouse, 
niet voor ontworpen. En dan nog een stukje T-shirt eronder en met wat pech een 
pluk borsthaar. Zijn we hier op de camping?  Waar de dassen afgelegd mogen 
worden? Heeft één of andere professor gepreekt dat je zo jonger, eleganter, 
progressiever overkomt op de buis? Allemaal komen ze uit dezelfde mal. 
Vorstin Beatrix draagt dus nooit in het openbaar een lange broek. Wel altijd 
een hoed. Een kledingstuk dat vrijwel is uitgestorven in Nederland. Het moet 
wel héél belangrijk of héél treurig zijn willen de Nederlandse dames zich met 
een hoofddeksel vertonen: trouwerij, begrafenis of als je lidmaat bent van een 
strenge kerkgemeenschap op de Veluwe. Daarbij heb ik Angela Merkel, 
staatshoofd van Duitsland met keurige nette (broek)pakken, nog nooit 
met een hoed kunnen betrappen. Bovendien zijn hoedenwinkels al heel 
lang verdwenen ...
Het plenst vandaag, en het is koud. Waterdichte laarsjes dus, lange warme 
broek, kek truitje en bijpassend jasje. Dus mocht er een telefoontje van Huis ten 
Bosch komen dan hoef ik me niet om te kleden …

Vraagbaak I-shop viert tweejarig bestaan 

Herfst

COLUMNDoor buurtvrouw Marianne

zilvermeeuw

Door Nike van der Wenden

“De bewering dat de gemiddelde 
leeftijd heel hoog is in het 

Op 7 november 2008 opende 
I-shop Bezuidenhout haar 
deuren. Sindsdien is er een  
informatiepunt waar u als 
bewoner 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 of dit nog steeds 
het geval is  en sprak nu twee 
jaar later met medewerkster 
Sandra Battoui.

Door Marieke Willemsen

De medewerksters van de I-shop 
kunnen sinds 2008 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, in dienst 
van Stichting Vóór welzijn. 

Altijd al willen weten wie u kan 
helpen met uw financiën? Wilt u 
weten hoe u in aanmerking komt 
voor huur- of zorgtoeslag? Beide 
de meest gestelde vragen aan de 
I-shop. Wilt u weten wanneer en 
hoe laat de wijkbus rijdt? Waar 
u een gediplomeerde pedicure in 
de wijk vindt? Of wilt u gewoon 
even iemand ontmoeten en 
gezellig bijpraten. Ook dit laatste 
kan, want de I-shop heeft steeds 
meer een sociale functie. 

Bewoners ontmoeten elkaar
De tweejaarlijkse themadagen 
sluiten hier volledig aan bij de 
sociale functie. “Zo organiseren 
we op 8 november a.s. de Dag 
van de Mantelzorg. Bewoners 
kunnen gezellig samen zijn 
met elkaar aan tafel gaan en 
een consulente is aanwezig 
voor voorlichting omtrent het 
thema van die dag.” Ook zijn 
er regelmatig gratis maaltijden 
te nuttigen. Op maandagmiddag 
wordt er voor en door 55-plusser 
eten klaar gemaakt. En vanaf 3 

I-shop Bezuidenhout 
is gevestigd in Wijk- 
en Dienstencentrum                
Bezuidenhout. Direct bij de 
entree treft u de Groen-Gele 
I-shop aan. 

Meer informatie mail: 
i-shop-bezuidenhout@
voorwelzijn.nl of loop gewoon 
even binnen!

Bezuidenhout is een gerucht en 
voor mij zelfs een ergernis”, zegt 
Koos van der Veen, secretaris van 
de werkgroep Bezuidenhout Oost. 
“Het tegendeel is waar!”

Koos van der Veen stuurde de 
redactie gegevens afkomstig 
van de site ‘Den Haag in cijfers’ 
met de gemiddelde leeftijden in 
de 94 wijken van de stad. Het 
Bezuidenhout is met 38.7 jaar 
ver beneden het gemiddelde! 
In 58 buurten zijn de bewoners 
gemiddeld ouder en slechts in 36 

I-shop medewerkster Sandra Battoui geheel links. Foto: Stichting Vóór welzijn.

wijken is men jonger. De Uithof 
staat bovenaan de lijst met een 
gemiddelde leeftijd van 64.1. Met 
27.5 is men in nieuwbouwwijk De 
Lanen bij het Leidschenveen het 
jongst. 

In Bezuidenhout is men niet oud! 
Een ander interessant gegeven is 
dat Bezuidenhout Oost met 111 
bewoners per hectare de grootste 
bevolkingsdichtheid van het 
gehele Haagse Hout heeft. Ter 
vergelijking, Marlot heeft slechts 
9 inwoners per hectare.

november koken jongeren samen 
met ouderen en gaat men samen 
aan tafel. 

Foto: Stichting Vóór welzijn.
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Astrid Soeters, Reinier Groenevelt en Ed Schmidt

De Eerensplein 8 Den Haag
+31 (0)70 30 40 141
www.aremakelaars.nl

De nieuwe makelaar in het Bezuidenhout

Huis verkopen?

Na het succes van vorig jaar organiseerde 
Stichting Boog afgelopen juni voor 
de tweede keer de Parelroute in het 
Bezuidenhout. Maar liefst 26 creatieve 
wijkbewoners presenteerden hun 
talenten aan belangstellende bezoekers. 
Herkenbaar aan een speciaal bord op 
raam of deur, konden nieuwsgierige 
voorbijgangers de kunstenaars thuis 
ontmoeten en hun creaties bewonderen. 
Niet alleen kunst, maar ook bewoners met 
een bijzondere hobby, bezigheid of gave, 
die daarover wilde vertellen stelden hun 
huis, instelling of atelier open voor het 
publiek.

Door Pascal Degen

Naast het bewonderen van veel beeldende 
kunst en schilderijen, was er ook een 
wijnproeverij, een cabaretvoorstelling, 
een historische wandeling met gids en 
verschillende lezingen. Zo gaf wijkbewoner 
Frederik Hoogerhoud drie miniconcerten 
in de Christus Triumfatorkerk. Hij speelde 
liederen van Schubert en werk van 
middeleeuwse en Italiaanse componisten. 

Korte terugblik Parels van Bezuidenhout
Will Snijders was zeer tevreden over de 
parelmiddag. Ze las veel enthousiaste 
reacties in het handtekeningenboekje, en 
kreeg ongeveer vijftig buurtgenoten op 
bezoek. "Ik heb er veel aan gehad, als het 
initiatief niet wordt weggesneden uit de 
cultuursubsidies, wil ik volgende keer weer 
meedoen." Pedicure Karin Kluijtmans las 
de blote tenen van bezoekers. Tenen kunnen 
veel vertellen over iemands bewustzijn 
en inzichten aan het licht brengen. Ze 
vertelt: "Ik was een van de druksbezochte 
deelnemers op de middag. Ook al zijn je 
voeten best intiem, de mensen schaamden 
zich niet om hun tenen te laten lezen.” 

Bij Angelique Seffelaar konden gasten 
een klankmassage ondergaan. De 
allesdoordringende geluidstrillingen hebben 
een therapeutische werking op plaatsen in 
het lichaam waar masserende handen niet 
bij kunnen. Al je organen worden weer 
op z'n plaats geschud. Dat gaf een kick en 
werkte nog lang na.

U kunt zich alvast opgeven voor de 
volgende Pareldag 2010 via: groha@boog.nl

 

Betaal minder voor uw 
autoverzekering! 
 
Sinds kort hebben wij een speciale zoekmachine op 
www.betaalminder.nl voor u geplaatst. Op deze zoekmachine 
kunt u snel en gemakkelijk de goedkoopste autoverzekering 
voor uw auto vinden.  U zult versteld staan van de extreem lage 
kosten! Uiteraard is maandbetaling ook mogelijk. 
 

Ga dus snel naar www.betaalminder.nl ! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
    Well Insured B.V. 
Bert Langezaal   Theresiastraat 129 
Elisa Langezaal   2593 AG ‘s-Gravenhage 
Gert Barnhoorn   T. 070 – 362 74 37 
Peter Arts   F. 070 – 362 84 32 
Marco Hoeksma   info@wellinsured.nl 
Brenda Bruijn   www.wellinsured.nl 
 
 
www.wellinsured.nl  Tel 0703627437 

Onthulling bij de tweede fietstunnel. Foto: 
Klaske Nijland

“Een leuk initiatief”, zegt een opgewekte 
ouder. Ze wijst naar een van de vele 
politieauto’s, waar boven het stuur nog 
net een beetje haar zichtbaar is. Met veel 
enthousiasme drukt een kind lachend op 
het knopje van de sirene. Naast hem zit een 
echte agent. Andere ouders en kinderen 
lachen, maar wel met hun handen over 
hun oren.

Door Benjamin Koster

Bureau Overbosch en de parkeerplaats ernaast 
staan vandaag in het teken van de landelijke 
politiedag. Naast verschillende voertuigen 
waar de kleinen achter het stuur kruipen en de 
ouderen geboeid luisteren naar de uitleg over 
het belang van een gepantserde voorruit van 
het ME-busje, demonstreert de brandweer 
later op de dag hoe ze slachtoffers uit hun 
auto knippen en zagen. Een uurtje daarvoor 
heeft een stoet van diverse Amerikaanse 
politieauto’s en -motoren de parkeerplaats 

met luide sirenes verlaten. Andere bezoekers 
sluiten intussen aan voor de poffertjeskraam.   

“We organiseren de dag om de drempel tussen 
politie en burgers te verkleinen”, vertelt Pleun 
Jansen, wijkagent Bezuidenhout Oost en een 
deel van Mariahoeve. Achter ons werken 
drie rechercheurs met weekenddienst, langs 
ons schuifelen bezoekers door het bureau 
richting het cellenblok aan de achterkant van 
het bureau. “De attracties zijn bedoeld om zo 
veel mogelijk mensen te trekken, en het is al 
drukker dan vorig jaar, al komt dat misschien 
ook omdat dit jaar meer bureaus meedoen.” 
Het kijkje in de keuken op de open dag is wat 
algemeen, geeft Jansen toe. “Toch krijgen 
we altijd positieve reacties. En over het 
algemeen komen na een open dag ook nog 
een paar sollicitaties binnen”. 

Een completere indruk van het politiewerk 
krijgen bewoners die zich aanmelden om een 
avond met een wijkagent mee te lopen, zoals 
de avond voor de open dag het geval was. 
Jansen: “Burgers in blauw heet het project. 
Het was voor de deelnemers helaas een heel 
rustige avond, maar zoiets weet je van te 
voren natuurlijk nooit”. Op de achtergrond 
schateren een paar kinderen omdat ‘de boef’ 
in een van de politiecellen – geheel in zwart-
wit gestreepte overal – net een kruisje op hun 
formulier voor de speurtocht heeft gezet. 

Het gesprek met Jansen maakt duidelijk dat de 
politie nu al bezig is met de voorbereidingen 
voor oud en nieuw.  “Ik heb begin januari de 
belangrijkste punten op papier gezet, vorige 
week heb ik die map er weer bij gepakt”, 
aldus de wijkagente. “Vorig jaar waren in de 

Sirenes en aanmaakblokjes Haaglanden best veel autobranden. Er zijn 
bijna geen daders aangehouden”, geeft ze als 
voorbeeld. “Wij vragen daarom pomphouders 
en winkeliers geen aanmaakblokjes te 
verkopen aan jongeren, omdat die worden 
gebruikt om de auto’s in brand te steken.” 
En jongeren die hier wél mee rondlopen? 
“Die krijgen een boete. In andere maanden 
van het jaar loop je ook niet met een tas vol 
aanmaakblokjes of twee flessen spiritus.”  

Ook popcorn was gratis verkrijgbaar. Foto: 
Benjamin Koster

Applaus voor de brandweer. Foto: Benjamin 
Koster

Graffitiwerk door 
Voorburgse en 
Bezuidenhoutse 
jongeren onder 
leiding van 
kunstenaar Damir 
Segon.

De demonstratie van de brandweer loopt 
inmiddels op zijn einde. Het dak is van 
de witte Opel geknipt. De ingeklemde 
brandweermannen kunnen worden afgevoerd. 
“Dat duurde best lang”, vindt een vader. Aan 
het applaus dat op de ‘bevrijding’ volgt, 
valt die mening niet te horen. Twee andere 
bezoekers stoten elkaar aan: “Het is nu rustig 
bij de poffertjeskraam.” In Bezuidenhout 
zullen de sirenes van parkeerplaats Overbosch 
nog een paar uurtjes klinken.
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Jonge klasgenoten maken carrière in de muziek

05MUZIEK

advertentie

Ongeveer twee jaar is de gemeente 
bezig met het vernieuwen  van het 
rioolstelsel in onze wijk. In Midden 
is besloten om een tweeledig 
stelsel aan te leggen, een voor 
vervanging van het huidige riool 
en een nieuw voor opvang van het 
oppervlaktewater.

Tegelijkertijd is besloten om als de 
straten dan toch open gaan voor werk 
aan het riool ook een herinrichting te 
laten plaatsvinden van de straten, dus 
bv nieuwe bomen , Haagse paaltjes 
op de hoeken etc. Omdat niet alles is 
gegaan zoals de gemeente hoopte is 
er nu ook overleg met het wijkberaad 
om te zien hoe men verder moet 
gaan.

Alle informatie die er ondertussen  
is komt zeer binnenkort beschikbaar 
op www.bezuidenhout.nl. 

Ze zaten beiden op de Nutsschool 
Bezuidenhout en in dezelfde klas. Na 
de middelbare school besloten ze van 
hun liefde voor muziek hun beroep 
te maken. Linda van Leeuwen 
koos voor het conservatorium en 
studeerde onlangs cum laude af in 
drums en zang. 
Thomas Hensbroek wilde meer doen 
met zijn kennis van housemuziek dan 
het produceren van housenummers en 
ze als diskjockey in clubs te draaien. 
Hij leerde het ondernemersvak, om 
professioneel house-evenementen en 
–party’s te kunnen organiseren. 
Twee portretten van jonge (22), 
gedreven wijkgenoten.

Door Adriaan Pels

Het is haar met de paplepel ingegoten: 
opa drumde, moeder drumt en zingt 
(jazz) en broer drumt. Zo lang Linda 
van Leeuwen zich kan herinneren was 
er een drumstel in huis. Dus dat was 
al vroeg ‘rammen op de potten en 
pannen’. Toen ze twaalf was, werd het 
serieuzer: op les in het Koorenhuis en 
in bandjes spelen. Na het vwo moest 
ze kiezen uit twee favoriete richtingen: 
medicijnen of muziek. Het werd 
muziek en nu is ze bachelor of music. 
En ze speelt en zingt als professional 
muzikant in verschillende bands.

In het rockwereldje wordt ze omschreven 
als supereffectieve en creatieve 
drummer, met een kenmerkende stijl 
en eigen rocksound. Met de zussen 
Laura en Janneke Nijhuijs vormt Linda 
het pop/rocktrio ReBelle, dat dit jaar 
als openingsnummer op het Beatstad 
Festival op het Malieveld stond. 
Een van de vele hoogtepunten in het 
vijfjarig bestaan van deze combinatie. 
Eerder dit jaar werden ze als een van 

NIEUW: op zondag kunt u bij ons lekkere pannenkoeken eten.

Ook zondags geopend voor een broodje of een gebakje. 

compleet ontbijt incl.verse jus en koffie € 6,75
maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur en zondag van 10.00 tot 13.00 uur

Huisgemaakte kwark-, appeltaart of brownie en de lekkerste carrot cake 
Al ons gebak is volgens oma’s recept

Wij hebben een vernieuwde lunchkaart met diverse salades, koude en warme broodjes. 
Wij bezorgen ook al uw broodjes - 15 smaken verse thee - Gratis WiFi - Terras met verwarming

Theresiastraat 142
2593 AT Den Haag
T: 070 - 385 82 61
F: 070 - 381 59 77

www.nieuwengelhard.nl

Tegen inlevering van deze advertentie het 2e kopje koffie of huiswijn naar keuze gratis

Ron en Linette

Linda: pop/rockdrummer én zangeres 
Foto: fotografie.nl

de zes Haagse bands door de gemeente 
uitgezonden naar het South by 
Southwest Festival in het Amerikaanse 
Austin, waar ze driemaal optraden. 
Verder speelden ze onder meer op het 
Crossing Border Festival en waren ze 
te zien en te horen op tv-zenders TMF 
en TV West, radiozenders Kink FM en 
Radio West.

Experimentele rock
Naast in ReBelle drumt Linda 
voor de afwisseling in de band 
Bombay Show Pig, befaamd om zijn 
experimentele/alternatieve rock. En ze 
is achtergrondzangeres in Splendid, 
een Haagse formatie, met nieuwe 
opvattingen over reggae. 
En ze geeft drumles, vooral aan 
kinderen, bij Kit Carrera’s Drumatelier 
in de Weimarstraat. Terwijl ze – iets 
heel anders dan muziek – al vanaf haar 
vijftiende een dag in de week in de 
bejaardenzorg werkt. Wat ze niet van 
plan is op te geven. Veel te leuk!
En de toekomstpannen? Met 
een kersvers platencontract bij 
Bladehammer Music / Sony ATV op 
zak wordt er keihard gewerkt aan het 
debuutalbum. 
En natuurlijk veel spelen. Misschien 
ooit nog eens met broer Jeroen, die nu 
op het Amsterdamse conservatorium 
ook drums (en basgitaar) studeert 
en ondertussen met Matteo Iannella 
(die de conservatoriumvooropleiding 
volgt) en Kai van Driel uit de Hendrik 
Zwaardecroonstraat een bandje van de 
grond proberen te krijgen.
Linda volgen? Kijk op www.
wearerebelle.nl en www.myspace.
com/bombayshowpig.

Hij is een van de drie gezichten van 
de wervingscampagne 2010-2011 
van Haagse InterCollege Business 
School: de student die het dankzij 
de opleiding gemaakt heeft. Zelf 
vindt Thomas Hensbroek dat hij nog 

Thomas: succesvol ondernemer én deejay

Berichtgeving 
rioolvernieuwing 
Bezuidenhout-Midden 
en -Oost

maar aan het begin van zijn carrière 
staat. Met hun bedrijf Exclusive 
Productions verzorgen hij en zijn 
partner housemuziek in Haagse clubs 
en Scheveningse strandpaviljoens. 
En hij treedt geregeld zelf op als 
dj, met eigen producties in een 
herkenbare stijl.  Met dat ‘draaien’ op 
houseparty’s is het eigenlijk allemaal 
begonnen. 

Van jongs af aan heeft Thomas iets 
met muziek. Het begon met een 
gitaar toen hij een jaar of acht was: 
lessen volgen en met vriendjes 
muziek maken. Wat later ontdekte 
hij de housemuziek, elektronische 
dansmuziek gemaakt op een 
personal computer in combinatie met 
elektronische muziekinstrumenten 
als synthesizer, sampler, keyboard 
en drumcomputer. Eerst was het 
nog van internet downloaden en 
vervolgens mixen van bestaande 
house, maar al spoedig begon hij zelf 
te produceren.
In kleine kring was zijn hobby al 
gauw bekend en werd hij op feestjes 
gevraagd de muziek te verzorgen. 
Van het een kwam het ander en zo 
mocht hij als vijftienjarige in grand 
café Byblos op het Plein draaien en 
rolde hij van lieverlee in de Haagse 
housescene. Zo was hij drie jaar vaste 
vrijdagavond-dj in Club Westwood 
en werkte hij voor de internationaal 
bekende dj Lucien Foort.  

Millers
Op het ogenblik is Thomas het 
drukst met het (mede-)organiseren 
van houseavonden in de nieuwe 
hot spot op het Plein club Millers, 
waarvoor hij onder meer befaamde 
houseproductielabels als Ministry 
of Sound, Defected in The House 
en Hed Kandi uit Engeland en het 
Amsterdamse Wicked Jazz Sounds 
contracteerde. Met dezelfde concepten 
verzorgde hij het afgelopen seizoen 
evenementen in de strandpaviljoens 
Buena Vista Beach Club en 
Boomerang Beach. De volgende 
stap is de activiteiten verleggen naar 
buiten de regio. De eerste contacten 
zijn daarvoor gelegd met Club Rex in 
Hilversum. Wie Thomas wil volgen 
en weten waar goede housemuziek 
wordt gedraaid, kijkt op www.
exclusiveproductions.com.

Thema’s
Wat is er tot nu toe bereikt door het wijkberaad?•	
Wat zijn de plannen voor 2011? •	
Deel uw ideeën en wensen met de wethouder en andere  •	

 bewoners.
Terugblik op het 2e tunnelproject•	

U bent van harte welkom om 20.00 uur (zaal open 19.30) in 
WDC Bezuidenhout, Johannes Camphuysstraat 25.

GRAAG TOT DAN

UITNODIGING

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aankondiging van / Uitnodiging voor de 
 

Algemene Bewonersvergadering  
 

Datum : maandag 1 november 2010 
Tijd  : 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur) 
Plaats : Johannes Camphuysstraat 25. 
 
 
 
Thema’s:  
 
- Welke resultaten zijn er door het wijkberaad in 2010 behaald? 
 
- Wat zijn de plannen voor 2011? 
 
- Ideeën en wensen van de bewoners op het gebied van de leefbaarheid 
 
- Terugblik op het 2e tunnelproject. 
 
Dit project is door een aantal jongeren uit Bezuidenhout uitgevoerd i.s.m. Damir Segon, 
kunstenaar, jongerenwerk Stichting VÓÓR, het Wijkberaad Bezuidenhout, Adviesbureau 
Buurtactief en Stichting Welkom.  
Het betreft de fietstunnel tussen Bezuidenhout en Voorburg aan de zijde van Voorburg. 
 
- Informeel samenzijn 
 
 
 
 

U bent van harte welkom 

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout 
Johannes Camphuysstraat 25 
2593 CH  Den Haag 
tel. 070 - 347 72 97 
e-mail: bezuidenhout@planet.nl 
www.bezuidenhout.nl 

BEWONERSAVOND
maandag 1 november a.s. 


