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OOG VOOR DETAIL: WIN EEN BOEKENBON! !. .
Ook voor deze editie zijn wij op zoek gegaan naar een verrassend detail

De vorige foto uit editie 28 heeft wederom veel reacties opgeleverd. Het ging om de 
achterkant van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Schenkkade. 
Met zichtbaar op de voorgrond het Herdenkingsmonument bombardement 1945. Een 
aantal van de inzenders had het juiste antwoord en de winnaar van deze editie is: Th. 
Faber van Heck. Van harte gefeliciteerd! De boekenbon is 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 Dhr. Franssen ter beloning verstrekt!

Let wel: meedoen is voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag 
kan niet gecorrespondeerd worden. Waar bevindt zich dit detail?...

Wijkbewoner schrijft modern sprookje: Dobbe en de Draak

Meerdere wijken hebben er al een,  
een team van buurtbewoners dat 
zich op vrijwillige basis inzet voor 
de eigen wijk. Naast de jaarlijkse 
wijkschouw duurt het niet lang meer 
of Bezuidenhout  heeft ook een eigen 
buurtpreventieteam. 

Door de redactie

Onder de vlag van de Stichting 
Wijkberaad Bezuidenhout is momenteel 
het Buurtpreventieteam (BPT) voor 
Bezuidenhout Midden en Oost in 
oprichting. Het BPT bestaat uit een 
groep vrijwilligers die begaan is met de 
wijk. Haar doel  is de wijk  nog veiliger, 
aangenamer en schoner en aantrekkelijker 
te maken om (blijvend) in te wonen. Het 
team krijgt hierbij ondersteuning van het 
Stadsdeelkantoor Haagse Hout en van 
het Politiebureau Overbosch.

Orde
Het BPT loopt/fietst regelmatig een 
ronde in de wijk. Daarbij wordt gelet 
op alles wat niet in orde is of overlast 
veroorzaakt, zoals onveilige plekken, 
ongepast gedrag van burgers, kapot 
straatmeubilair etc.  Tijdens de rondes is 
er in het Wijk- en Dienstencentrum een 
vaste post ingericht, die in contact staat 
met de politie.

Vrijwilligers gezocht
Inmiddels heeft zich al een aantal 
vrijwilligers voor het BPT gemeld. Het 
BPT zoekt vrijwilligers die zich willen 
gaan inzetten als: surveillant, straatcoach 
of stafmedewerker.  Interesse? Bezoek 
dan de voorlichtingsavond in het WDC 
op 15 december a.s. aanvang 19.30 uur. 
Aanmelden kan ook per e-mail via bpt@
bezuidenhout.nl of telefonisch 070-
3477297. Of kijk voor meer informatie 
op: www.bezuidenhout.nl

Heeft u de wijkkrant niet 
thuis ontvangen? Laat 

het ons weten!
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Lennaert Roos, een wijkbewoner die zich op vele vlakken voor zijn 
wijk inzet, heeft onlangs een prentenboek geschreven en een daarbij 
behorende gelijknamige muziekvertelling.

Het boek komt tot leven in de theatervoorstelling waarin het publiek 
wordt meegenomen in een spannend avontuur verteld door componist, 
auteur en zanger Lennaert Roos. Op woensdagmiddag 30 november jl. las 
hij de jeugd uit de wijk voor, zong en speelde hij enkele liedjes uit de 
gelijknamige theatervoorstelling. Kinderen vanaf 4 jaar maakten in Café 
Pan kennis met Dobbe en de Draak.

Laan van Nieuw Oost-Indië 15
Open van maandag t/m zaterdag

Wij nemen nog nieuwe patiënten aan

Bellen op werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 of inschrijven via de website:

www.lnoi15.nl

TANDARTSENPRAKTIJK 
MW. P.A.C. STRICKER

ADVERTENTIEWERVER

GEZOCHT
Vind jij het ook leuk om wat voor jouw wijkkrant te 
doen, meld je dan aan als advertentiewerver. Het 

kost je nog geen 10 uur per 2 maanden en het 
levert jou veel waardering op.

Voor vragen, neem gerust contact op met Harold 
Thijssen via 06-54725638.

advertentie

Vooraankondiging Nieuwjaarsreceptie 
Wijkberaad Bezuidenhout

Op maandag 16 januari 2012 houdt het 
Wijkberaad Bezuidenhout van 17.30 – 
19.30 uur de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
in het Wijk- en Diensten Centrum 

Bezuidenhout, Johannes Camphuysstraat 
25. 
U als bewoner of extern contact bent van 
harte welkom! 

www.stationdrukwerk.nl

Een korte impressie van het prentenboek: “In Platland zorgt een draak voor veel onrust omdat hij 
alle boeken steelt. Toch doet koning Willem niets, totdat de draak ook zijn bibliotheek plundert. 

De koning is razend en belooft dat wie de draak verslaat, met prinses Jade mag trouwen. Ridder 
Koenraad ziet dat wel zitten, hij heeft alleen geen idee waar hij de draak moet zoeken. 

Gelukkig komt hij Dobbe tegen: een jongen die dapperder blijkt dan de ridder zelf, en een heel 
verrassende ontdekking doet als hij de draak eindelijk ontmoet..”

Voor meer informatie over het boek en de voorstelling kijk op: 
www.dobbe-draak.nl.

De redactie van 

Bezuidenhout 
Nieuws 

wenst u prettige feestdagen 
en een gelukkig en gezond 

2012 toe
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Wist u dat...

U voor €7.50 per jaar donateur kunt worden 

van uw eigen wijkkrant Bezuidenhout 

Nieuws? U kunt uw donatie storten op 

Girorekening 262020 t.n.v. Wijkberaad 

Bezuidenhout. Alvast bedankt!

Sylvain Lelarge graag met u ‘Kerst in 

de Provence’ viert in het WDC op 17 

december a.s. van 14.00-17.00 uur? 

U op 18 december kunt deelnemen aan 

een kerstdiner in nostalgische sfeer? Meer 

informatie bel met WDC Bezuidenhout.

U op maandag 19 december vanaf 18.30 

uur een Kerstwandeling kunt maken? 

Verzamelpunt Christus Triumfatorkerk. 

Het Muziekkorps en het Zangkoor van 

het Leger des Heils zorgen voor muzikale 

ondersteuning.

De wijkkrant per 1 januari 2012 een nieuwe 

hoofdredacteur heeft? Wijkbewoner 

Fred Geelen neemt het over van 

Marieke Willemsen.

De burenhulpcentrale u graag help met 

boodschappen doen, de hond uitlaten of u 

ergens naar toe brengen? Bel: 2629999

Er op www.bezuidenhout.nl een forum 

beschikbaar is? Kijk en discussieer mee.
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Wat is december, die laatste maand van het jaar, toch een overvolle maar 
oergezellige afronding van het kalenderjaar. 

Het begint al met de feestelijke intocht van Sint Nicolaas, zijn zwarte pieten en – 
zo weet je als kind – zakken vol cadeautjes. Er is een hele serie liedjes waarmee 
deze bejaarde, Spaanse geestelijke hartelijk welkom wordt geheten. Een grijze 
heer, met baard, staf en mijter – want hij is een bisschop. Merkwaardig feit in 
een land dat overwegend protestants of zelfs helemaal “niets” is wat betreft 
geloofsovertuiging.

Vreemd dat nooit iemand eraan gedacht heeft om al die decemberfestiviteiten 
(sint, kerst, oudejaar) wat beter te spreiden. Januari bijvoorbeeld is nu zo’n 
lege kille maand met helemaal niks. Maar ja, ’t staat allang tevoren op alle 
kalenders afgedrukt, dat verander je niet zomaar. 

Ternauwernood had de sint met pieten, zak, roe en schimmel het land verlaten of 
de dozen met kerstspullen werden van zolder gehaald; een feest van herkenning. 
We hadden allemaal onze favoriete versierselen: de klokjes die echt klingelden, 
het trompetje waar je op kon blazen, engeltjes met beweegbare vleugeltjes, 
huisjes, vogeltjes, hertjes en nog zo wat. Uiteraard in al die bonte kleuren waar 
mijn vader van gruwde. Hij wist namelijk met alleen zilver-/of goudkleurige 
strikken, ballen en slingers een prachtig sierstuk van zo’n boom te maken. Als 
dan de echte kaarsjes aangingen, in een donkere kamer werden we er zelfs 
als klein grut stil van. Mijn moeder, als altijd heel praktisch, plaatste wel een 
emmertje water met spons naast de piano.  

Maar wat te doen met onze favoriete spulletjes - letterlijk de bonte huisjes, 
boompjes en beestjes die zouden, dat zag een kind, hier erg bij af steken. Geen 
probleem, mijn moeder zorgde voor een klein formaat dennenboompje dat in 
de kinderkamer paste. Wij konden dat naar hartenlust volhangen met die bonte 
verzameling en kaarsjes - elektrische dat wel - met een paar ondernemende 
broertjes/zussen in die drukke dagen.

De kerstboom is wel overal en universeel, zelfs op het politiebureau, de hal 
van een ministerie, de Tweede Kamer. Maar een overdenking met zang, muziek 
en een stichtelijk woord? Dat lijkt toch uit de mode. Maar wacht eens even, 
maandag 19 december loopt u natuurlijk mee met de sfeervolle kerstwandeling. 
Onderweg bezingen liedjes het kerstverhaal. Vertrekpunt is de Christus 
Triumfatorkerk. Plezierig is ook het bezichtigen van vaak fraai aangeklede 
winkelstraten, aangeklede gevels en mooie etalages, zoals bijvoorbeeld onze 
eigen Theresiastraat. En het staat iedereen vrij om de eigen gevel of voordeur 
op te vrolijken en dat boompje in de voortuin op te tuigen met lichtjes. 

Dan is de koek nog niet op: oudejaar. Heb je zelf geen zin om oliebollen of 
appelflappen te maken? Alle bakkers inde wijk verkopen ze, met daarnaast de 
verplichte salades. Maar waar mijn buitenlandse kennissen zich het meest over 
verbaasden was de oorverdovende pokkenherrie om twaalf uur precies. Hier en 
daar worden kerstbomen verzameld voor een legale of illegale brandstapel.

Ik wens u alvast alle goeds voor het jaar 2012 toe!

December

COLUMNDoor buurtvrouw Marianne
De Theresiastraat wordt steeds aantrekkelijker
De Theresiastraat wordt steeds 
aantrekkelijker
De uitwerking van het Biz-project 
(Bedrijfsinvesteringsplan), die eerder 
in nummer 24 en 27 van Bezuidenhout 
Nieuws werd aangekondigd, is in volle 
gang. Tijd voor een update.

Door El Hoek

Stefan Hessing eigenaar van bakkerij 
Hessing, Wim en Yvette Schmale van  
Etos en Marcel de Zeeuw van Middeldorp 
zijn erg tevreden over het  conceptplan, 
dat  sinds enkele weken klaar is. Het plan  
zal naar verwachting eind december/
begin januari definitief worden. Daarna 
volgt een voorlichtingsbijeenkomst 
voor de betrokkenen. In 2012 moeten 
alle plannen verwezenlijkt zijn.

Een greep uit de geplande verbeteringen/
veranderingen:

Opruimen
Rommel wordt opgeruimd, graffiti 
verwijderd, visueel moet alles 
overzichtelijk en netjes worden, ook 
kiosken en bloemenstalletjes dienen 

zo compact mogelijk op het trottoir te 
staan  om genoeg ruimte over te houden 
voor passanten. Rommelige fietsrekken 
worden vervangen door fietsnietjes op 
heel veel plekken. Oude bloembakken 
worden verwijderd. De glas- en 
papiercontainers voor de AH bij de Laan 
van NOI verdwijnen. Er worden twee 
ondergrondse containers naast de Gall 
& Gall geplaatst in de Carpentierstraat. 
De twee afvalcontainers aan het begin 
van de straat tegenover het andere 
AH-filiaal worden vervangen door 
ondergrondse containers. Er zijn reeds 
nieuwe Haagse afvalbakken geplaatst. 
Bloembakken zijn er van het voorjaar 
tot eind oktober. 

Verblijfskwaliteit verhogen
Op de zuidzijde van de straat komt een 
groot aantal nieuwe bomen, zoals de 
trompetboom en de gele valse acacia.  

Het riool in de straat wordt vervangen 
vanaf de bebouwing tot aan het 
gemeenteriool, daarna volgt de 
bestrating. De betonnen verharding op 
het trottoir en in de parkeervakken wordt 
vervangen door gebakken klinkers met 

een warme uitstraling (betaald uit de 
600.000 euro subsidie van de Europese 
Unie). Door dit materiaal te kiezen 
wordt de beleving van de verkeersruimte 
nogmaals versmald. De ingrepen zullen 
voor de voetganger een aangenamere 
en voor het gevoel grotere ruimte 
opleveren. Er komen geen nieuwe 
lantaarnpalen, de bestaande worden 
antraciet geverfd. De huidige zitbanken 
worden vervangen door de zogenoemde 
Van Alffbank en er komen nieuwe 
banken aan de noordzijde van de straat. 
De extra zebra komt er niet, omdat de 
aanleg daarvan 13 parkeerplaatsen zou 
kosten. Bloembakken zijn er van het 
voorjaar tot eind oktober. 

Het komend jaar zal iedereen die in de 
Theresiastraat komt de resultaten van 
alle inspanningen kunnen bewonderen 
en de verbeteringen zullen beslist een 
belangrijke bijdrage leveren aan een 
prettig verblijf in een mooie, gezellige 
straat. De werkzaamheden in het deel 
van de Theresiastraat van de Laan van 
NOI tot aan het De Eerensplein worden  
in 2014 uitgevoerd.

Ambitieus stadsdeelplan 2012 - 2015

Spaarwaterveld opwaarderen en parkeerproblemen 
oplossen 
Het Spaarwaterveld moet aantrekkelijk 
heringericht en ontwikkeld worden 
tot een groene ontmoetingsplek voor 
de wijk. En aan de parkeerproblemen 
in Bezuidenhout-Midden en -Oost 
dient een einde te komen. Aldus twee 
belangrijke doelstellingen in het 
Stadsdeelplan Haagse Hout 2012 – 2015. 
Andere onderwerpen: jongeren meer 
vertier bieden, bejaarden niet laten 
vereenzamen en sporten en gezond leven 
aanmoedigen. 

Door Adriaan Pels

Op een bewonersavond mocht er op het 
stadsdeelplan worden geschoten en ideeën 
gespuid. Veel aandacht werd geschonken 
aan de plannen om het Spaarwaterveld 
op te knappen en de uitstraling te 
geven van een buurtparkje, geschikt 
voor alle bewonersgroepen en kleine 
festiviteiten. Stadsdeelwethouder Ingrid 
van Engelshoven vroeg om voorstellen 
en genoemd werden een overdekt podium 
voor optredens ofwel een muziektent, 
trimhulpmiddelen voor ouderen en een 

gebouwtje voor een kaartclubje. Maar 
ook werd uitgegaan van de huidige 
situatie: begin met alle drie de ingangen 
te gebruiken en vraag de kinderen die er 
komen naar wat zij willen.

Het Spaarwaterveld moet een wijkparkje worden. Foto: Adriaan Pels.

Parkeerellende
Bezuidenhout-Midden en -Oost kampen 
met parkeerproblemen, vooral Oost. Op de 
bewonersavond kwamen alle grieven weer 

Lees verder op pagina 3
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advertentie

Garagebedrijf Gordijn
al 75 jaar uw vertrouwen waard

Service en kwaliteit bij u om de hoek

Garagebedrijf Gordijn
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat laan van N.O.I.
070 383 8405
www.garagegordijn.nl

Stijl & Traditie Uitvaartzorg

J.S. van der Meer

Aandacht, tijd en betrokkenheid.

Zelfstandig uitvaartverzorger aan De Eerensplein 31
2593 NB in Bezuidenhout, 070-7070007
www.stijlentraditie.nl

Ook voor bijzondere 
rouwvoertuigen: Daimler, 
Citroën DS, Traction en CX.

Graag nodig ik u uit voor een 
vrijblijvend en oriënterend 
gesprek, 

Johan van der Meer

ter sprake: op de stoep en op hoeken van 
straten parkeren, veel bedrijfsauto’s in de 
wijk en de bron van alle ellende: te weinig 
parkeerruimte. Aan dat laatste gaat wat 
gedaan worden. Bekeken wordt hoe het 
aantal legale parkeerplaatsen kan worden 
uitgebreid, onder meer in combinatie met 
de vernieuwing van de riolering. Bewoners 
opperden ideeën als gebruikmaken van 
de garage onder het Paleis van Justitie 
en het aanleggen van een garage onder 
het Spaarwaterveld. Om het parkeren 
op straathoeken tegen te gaan, worden 
zogeheten ‘oortjes’ aangelegd. Overigens 
worden de ambities in het stadsdeelplan 
getemperd door de opmerking dat het 
stadsdeel geen zeggenschap heeft over het 
parkeerbeleid en slechts kan overleggen 
met de diensten op het stadhuis aan het 
Spui en hooguit ‘meesturen’. 

Ouderen
Om eenzaamheid onder hen te bestrijden 

Vervolg pagina 2

is er het streven om ouderen – het gaat hier 
om kwetsbare, nog zelfstandig wonende 
bejaarden die de weg naar hulpinstanties 
niet weten – en ook gehandicapten zo lang 
mogelijk zelfstandig te laten deelnemen 
aan de samenleving. Dat moet gebeuren 
door het bieden van voorzieningen en 
ondersteuning. Aangekondigd werd dat 
welzijnsorganisatie VÓÓR 75-plussers 
persoonlijk gaat benaderen.

Een andere ambitie is jongeren vanaf 
14 jaar te stimuleren deel te nemen aan 
georganiseerde sporten en meer gebruik 
te laten maken van voorzieningen op het 
gebied van sport en bewegen. De behoefte 
aan een uitgebreidere skatevoorziening dan 
op het Spaarwaterveld wordt onderzocht. 
Initiatieven van jongeren worden 
aangemoedigd en ondersteund. Verder 
wil men het alcohol- en drugsgebruik 
terugdringen. 

Woningen
Een wens van bewoners van het 
Bezuidenhout is meer informatie over 
de bestemming van leegkomende 
kantoren en ministeries en duidelijkheid 
over de sloop-/renovatieplannen van 
woningcorporaties en de activiteiten van 
opkopers in Bezuidenhout-Oost, met name 
in de Pijnacker Hordijkstraat en Cornelis 
van der Lijnstraat. Men wil een gevarieerd 
woningaanbod, onder meer huizen voor 
starters.

Naar mogelijke problemen in de Pijnacker 
Hordijkstraat door de komst van nieuwe 
bewoners afkomstig van de Psyq, wordt 
onderzoek gedaan.

Een bewoonster van het gedeelte van de 
Louise de Colignystraat dat buiten het 
rioleringsplan viel, boekte een succesje: 
toegezegd werd dat haar straat alsnog ook 
opgeknapt wordt. 

Tijdens de door het Wijkberaad 
georganiseerde bewonersavond 
op 24 oktober jongstleden, was de 
mogelijke komst van ondergrondse 
huisvuilcontainers een belangrijk 
onderwerp. De negentig aanwezigen 
hadden nogal wat bezwaren. Toen 
er gestemd werd bleken er slechts 6 
voorstanders te zijn; 74 bewoners waren 
pertinent tegen.

Door Adriaan Pels

De argumenten van de tegenstanders waren 
onder meer: vermindering van de waarde 
van je huis als je er een voor je deur krijgt; 
we voelen ons overvallen, hebben geen 
invloed gehad op het raadsbesluit, we 
hebben er niet om gevraagd; de toch al hoge 
parkeerdruk door de horeca, wordt verhoogd 
door het verlies van parkeerplaatsen; de 
loopafstand van 75 meter is voor ouderen 
te groot en we hebben twijfels of hiermee 
het probleem van zwerfvuil wordt opgelost. 
Dit laatste bezwaar werd versterkt door de 
vertoning van beelden uit een wijk waar 
al afvalcontainers zijn geplaatst: er ligt 
meer afval naast de stortkoker dan er in 
gaat, aldus een opmerking. Commentaar 
van Wijkberaadvoorzitter Jacob Snijders: 
“Het is de gemeente die deze rommel heeft 
gecreëerd. Men kan niet op de gemiddelde 
netheid van de burgers afgaan. Die bestaat 
niet.”

Toch was er ook een positief geluid: 
voor mensen die op een etage wonen zijn 
huisvuilcontainers een uitkomst.

Negatief resultaat
Tijdens het huishoudelijk deel van de 
agenda kreeg de vergadering te horen dat het 

Bewoners: geen ondergrondse huisvuilcontainers 
in Bezuidenhout!

jaar gesloten is met een negatief resultaat. 
De algemene reserves zijn daarvoor 
aangesproken. Verder werd medegedeeld 
dat het Wijkberaad met ingang van 2012 
geen algemene activiteitensubsidie meer 
krijgt. Er zal voor iedere activiteit een 
budget bij het Stadsdeelkantoor moeten 
worden aangevraagd. In verband hiermee 
riep voorzitter Snijders organisatoren 
van straatfeesten op hun begroting eind 
december/begin januari in te dienen. 
Wegens die nieuwe subsidieregeling was 
er geen begroting voor 2012 opgesteld. 
Wel is bekend dat het Wijkberaad een 
basissubsidie van € 11.225,- krijgt 
en een subsidie voor administratieve 

ondersteuning van € 22.706,-.

Sinds kort is bekend dat de HTM-haltes 
(beide zijden) op de Laan van NOI 
tegenover restaurant Het Spinnewiel 
zullen verdwijnen. Wegens de komst van 
RandstadRail moeten de perrons verbreed 
worden en dat is hier niet mogelijk. Het 
Wijkberaad heeft bezwaar gemaakt.

Tot slot werd de vergadering geïnformeerd 
over de opzet van het Buurt Preventieteam 
Bezuidenhout. Het plan van aanpak is bijna 
klaar. Er wordt begonnen met één keer 
patrouilleren per week, waarbij gekeken 
wordt naar veiligheid en leefbaarheid.

GRAAG TOT DAN

UITNODIGING

Op maandag 16 januari 2012 houdt het Wijkberaad 
Bezuidenhout van 17.30 – 19.30 uur de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie in het Wijk- en Diensten 
Centrum Bezuidenhout, Johannes Camphuysstraat 
25. 

U als bewoner of extern contact bent van harte 
welkom! 

“Het is de gemeente die deze rommel heeft gecreëerd”, aldus het commentaar van 
Wijkberaadvoorzitter Jacob Snijders bij deze foto van een ondergrondse huisvuilcontainer in een 
andere wijk. Foto: Wilma Brongers. 

> Fitness  > Body Pump > Squash (4 banen)
> Cardio Fitness  > Spinning > Finse sauna
> Jeugd Fitness  > Kick-fun > Tafeltennis
> Total Body Workout > Zumba  > CX 30 (core-traning)
> Step Shape  > Power Yoga > Abdominal workout
> BBB (buik-benen-billen) > Hatha Yoga > X-co
> Pilatus (ook met bal) > Body Shape  

In het sportcentrum is ook gevestigd:
Zonnecentrum, Schoonheidsalon, Fysiotherapie

www.jackslagman.nl
 Theresiastraat 145 - 2593 AG Den Haag - 0703820203

alle activiteiten en onbeperkt 
trainen voor één prijs.

ma t/m vrijdag vanaf 07.00 uur 
geopend

Senioren gym  Senioren Fitness      Medische Fitness
maandag 10.30-11.30  Jaarkaart € 200,-     ma/vr. 12.00-13.00
vrijdag     09.15-10.15       di/do.  10.00-11.00

7 dagen per week geopend!
Alle activiteiten voor één 

prijs!

Abonnement ZONDER 
opzegtermijn en inschrijfgeld!
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Buurtcafés in Bezuidenhout
Buurtcafés in Bezuidenhout Deel 3: Café Pan
Buurtwinkels hebben Bezuidenhout 
door de jaren heen vaak verlaten en vele 
winkelhoekpanden zijn getransformeerd 
tot woningen. Maar Bezuidenhout kent nog 
vele buurtcafés. Zij geven de wijk kleur en 
levendigheid. Bezuidenhout Nieuws maakt een 
rondje. 

Door Arnoud Willemsen

“Pan wordt buurtkroeg”, luidt de titel van een 
doorgestuurde mail naar de redactie van dit blad.  
Buurtbewoners van Café Restaurant Pan hadden 
eigenaren Daniël Bisschop (35) en Nieske van 
der Voort (34) namelijk zover gekregen hun zaak 
“om te toveren tot een echt café met muziek, 
statafels en buurtpraat”. Via de mail en mond-
tot-mondreclame werden buurtbewoners en 
geïnteresseerden gemobiliseerd. Een uitgelezen 
kans voor het rondje van Bezuidenhout Nieuws.

Sfeer
Café Pan kende ik al als charmante eetgelegenheid 
aan de rand van het kosmopolitische 
Beatrixkwartier, gevestigd in een fraai hoekpand 
aan de 2e Louise de Colignystraat en de Amalia 
van Solmsstraat. Op deze zaterdagavond is 
het een baken van licht als ik binnenstap rond 
negen uur. De tafels en stoelen die er normaliter 
staan voor de eters, zijn verwijderd. De eerste 
groepjes klanten genieten al van een drankje en 
gelegenheidskroegbaas Bisschop is druk in de 
weer statafels neer te zetten. De ingang is voor de 
gelegenheid aan de zijkant van het pand, sfeervol  
aangekleed met een partytent, kaarsjes, (warmte)
lampen. Dit belooft een feestelijke kroegavond te 
worden. 
Nog geen half uur later staat Pan al bijna vol. 
Muziek schalt door de luidsprekers. Het publiek 
bestaat veelal uit dertigers en veertigers. Veel 
mannen in overhemden, die bier drinken en in 

tegenstelling tot in menig ander buurtcafé, ook hun 
vrouwen of vriendinnen hebben meegenomen.  

Initiatief
Buurtbewoonster Margot Bévort (67) waardeert het 
initiatief. Zij woont al 38 jaar in de wijk. “Vroeger 
had je de buurtwinkels waar je elkaar zag, zoals 
de slager, bakker en groenteman. Tegenwoordig 
zijn die er niet meer op alle straathoeken. Door 
een avond als deze blijft er betrokkenheid bij 
de buurt.”Dat de buurtbewoners in dit deel van 
Bezuidenhout-Midden betrokken zijn, blijkt ook 
wel uit de inburgeringscursus die is gehouden 
door bewoners van de Amalia van Solmsstraat na 
oplevering van het nieuwe blok woningen in de 
straat. De nieuwe bewoners werden bevraagd over 
hun kennis over de wijk en de stad.  Locatie van dit 
treffen? Het terras van café Pan.

Het initiatief om een kroegavond te houden is 

ontstaan vanuit een groep voetballende mannen, 
zo zegt Mechteld Baken Aguilar (35). Sinds ruim 
anderhalf jaar voetbalt een groep mannen uit de 
buurt iedere week in het nabijgelegen Koningin 
Sophiepark. Zodra het te donker wordt ‘s avond, 
spelen ze in de zaal. Na het voetballen is de 
derde - en langst durende - helft bij café Pan. 
Inmiddels zijn de ‘voetbalvrouwen’ ook verenigd 
en organiseren zij hun eigen activiteiten. “Om de 
hier uit ontstane sociale binding in de buurt te 
vieren is deze kroegavond georganiseerd,” aldus 
Baken Aguilar.

Rond 01:00 uur gaat de muziek uit. Niet omdat 
het café leeg is, maar de vergunning laat langer 
doorgaan niet toe. Genoeg aanwezigen blijven 
toch nog even hangen. Animo genoeg dus. De 
volgende editie is dan ook al gepland voor eind 
januari. Wellicht het begin van een traditie in 
Bezuidenhout. 

Bar Club 188  (foto: Nikki Schenkeveld)

Expats in Bezuidenhout
Iedere editie laten wij een expat over 
Bezuidenhout aan het woord. Deze keer 
de beurt aan Martin Oswald.

Door Jarina Hamidullahkhan

Martin Oswald is een expat uit Oostenrijk 
die in Bezuidenhout woont en in Den 
Haag werkt. Hij is drie jaar geleden naar 
Nederland gekomen om als econoom bij 
Shell te werken. Op dit moment zou hij 
nergens anders willen wonen. Hij heeft 
hier zijn draai gevonden en het bevalt 
hem heel erg goed. Hij is verknocht aan 
Bezuidenhout.

Martin woont aan de Paulinastraat in 
Bezuidenhout. Hij heeft het naar zijn zin 
in onze wijk. Voordat Martin hier terecht 
kwam heeft hij aan de Balistraat in Den 
Haag gewoond. Daarna in een appartement 
aan de Gedempte Burgwal. Een vriendin 
van Martin die in Bezuidenhout woonde 
ging naar London verhuizen en vroeg of 

hij interesse had om haar appartement 
over te nemen. Zonder na te denken zei 
hij meteen ja.

“Werkgevers helpen meestal niet mee met 
het zoeken naar een woning, dat moet je 
dus zelf doen”, vertelt Martin. Hij is erg 
blij met zijn keuze om in deze wijk te 
wonen. “Naast alle gezelligheid van de 
nabijgelegen binnenstad, biedt het een 
rustige en ruime leefomgeving. Alles 
wat ik dagelijks nodig heb, is te koop in 
de wijk. Heel handig: supermarkt, slager, 
bakker, bloemist en drogist zijn binnen 
handbereik”. Hij heeft zijn vaste winkels 
in de wijk waar hij zijn boodschappen 
doet. 

“Twintig minuten fietsen en ik zit op het 
strand.” Het valt hem op dat veel dingen 
goed geregeld zijn. Zoals voorzieningen 
voor fietsers. "Ik hou namelijk van fietsen", 
zegt Martin lachend. Wat hij prettig vindt 
is dat veel bewoners in Bezuidenhout 

Engels spreken, dat maakt communiceren 
makkelijker. Hem is ook opgevallen dat 

Vorig jaar deed hij voor het eerst mee 
aan de marathon van New York. “Een 
geweldige ervaring. Dus besloot ik dit 
jaar weer te gaan. Ik meldde me aan bij 
het team van KiKa (Kinderen Kanker 
Vrij). Want wat is er nu mooier om het 
lopen van een marathon te combineren 

Marathonloper Elwin Vissers liep voor KiKa in New York
met geld inzamelen voor een fantastische 
organisatie die zich inzet om kinderen 
met kanker sneller te genezen.” Aldus 
Elwin Vissers, die van plan is in 2012 
weer een bekende marathon in het 
buitenland te lopen. En weer voor een 
goed doel.

Door Adriaan Pels

Bezuidenhouter Elwin Vissers (42) was 
een van de 133 hardlopers die voor KiKa 
liepen en samen kregen ze meer dan 
een miljoen euro van familie, vrienden, 
supporters en andere sponsors als beloning 
voor de prestatie 42,195 km te volbrengen. 
Maar het viel hem niet mee deze keer, 
ondanks de goede voorbereidingen en de 
hoopvolle tijd in 2010. “Vorig jaar had ik 
me ingeschreven bij een reisorganisatie, die 
als een van de faciliteiten de voormalige 
topatleet Marti ten Kate had ingehuurd 
om effectief tempo aan te geven. Het 
resultaat was na iets meer dan vier uur nog 
behoorlijk fit aan de finish. Dan moet ik dit 
jaar onder de vier uur kunnen lopen, was 
mijn gedachte, maar nu liep ik alleen en dat 
pakte anders uit. De laatste tien kilometers 
waren bijzonder zwaar, zo zwaar dat ik 
een moment heb gedacht: dat doe ik nooit 
weer. Maar dat ben je gauw vergeten als de 
eindstreep in zicht komt. En met 3:54:39 
had ik toch mijn doel bereikt.”

Trainen
De loopcarrière van Elwin valt in twee 

stukken uiteen. Twaalf jaar geleden 
had hij, na een snelle voorbereiding als 
overstapper van andere sporten, zich 
al ingeschreven voor de marathon van 
Londen. Helaas kon hij wegens een 
blessure niet starten. De teleurstelling 
was zo groot, dat hij het hardlopen eraan 
gaf. En zich daarna beperkte tot voetbal, 
honkbal en basketbal. 

Tot tweeënhalf jaar geleden zijn vrouw 
besloot in 2010 naar New York te gaan en 
hij ook weer is gaan trainen, om mee te 
kunnen gaan. Met het gevolg dat hardlopen 
nu weer zijn eerste sport is. Voor meer 
heeft hij als ‘account manager’ bij een 
Amerikaans telecombedrijf trouwens geen 
tijd.

Elwin trainde aanvankelijk alleen, maar is 
nu lid van The Hague Road Runners, waar 
hij twee keer in de week loopt en dat bevalt 
hem goed. Zijn advies aan beginners is 
dan ook: “Word lid van een club, waar 
ze een programma hebben, gericht op je 
mogelijkheden. En je met een groep van 
gelijk niveau loopt.”

Op zijn programma voor 2012 staat zeker 
weer een marathon. Misschien weer New 
York – “wegens de geweldige sfeer” – of 
anders Berlijn of Athene. Wie hem (of 
KiKa) wil steunen kan op www.runforkika.
nl alle informatie vinden. 

Burgerinitiatief nu al succesvol

Door de redactie

Steeds meer mensen, fietsers en voetgangers, 
maken gebruik van het spoorwegtunneltje 
bij de molen. Daarvoor moeten zij de 
IJsclubweg oversteken, wat vooral tijdens 
de drukke ochtend- en avondspits lastig, 
zo niet vrijwel onmogelijk is. Bovendien 
is de oversteek extra gevaarlijk, omdat de 
automobilisten op de IJsclubweg slecht 
zicht hebben op de situatie en door het 
ontbreken van waarschuwingsborden 
verrast worden. Daarbij is er nog afslaand 
autoverkeer dat oversteekt naar en van de 
Carel Reinierszkade. 

Gevaarlijk kruispunt IJsclubweg bij de molen wordt 
aangepakt

Om aan de gevaarlijke situatie een 
eind te maken zijn buurtbewoners 
een, door de Fietsersbond gesteunde, 
handtekeningenactie begonnen. In 
december willen ze de gemeenteraad 
van Den Haag een petitie aanbieden, 
maar nu al heeft de actie succes. In het 
laatst verschenen activiteitenplan van het 
stadsdeel Haagse Hout is het verbeteren 
van de veiligheid op het kruispunt 
opgenomen.

Op de bewonersavond van het Wijkberaad 
werd gemeld dat de werkgroepen Verkeer 
en Oost van het Wijkberaad zich ook voor 
de zaak inzetten en dat het probleem in het 
stadsdeelplan is opgenomen. Overigens 

Oversteek op de IJsclubweg bij de Carel 
Reinierszkade. Onder andere een actiegroep 
spant zich in voor verbetering. 
Foto: Antoinette Jans.

stond het onderwerp al op Activiteitenplan 
2011 van het stadsdeel. 

de mensen direct zijn. Ze zeggen wat ze 
denken en daar houdt hij wel van. 

Helaas heeft Martin niet veel contact met 
zijn buren. Dit komt voornamelijk omdat 
hij veel werkt. Als hij tijd heeft, spreekt hij 
het liefst met zijn expat-vrienden in een 

van de buurtcafés af. De meeste van zijn 
vrienden wonen ook in Bezuidenhout. Ze 
drinken samen een drankje op het terras 
als het mooi weer is en praten over elkaars 
ervaringen over wonen als expat in buurt. 
Aan het eten van bijvoorbeeld bitterballen, 
haring, kaas, stamppot moest hij in het 
begin wennen. Nu vindt hij bitterballen 
met bier erg lekker. En gaat hij zelfs graag 

Martin Oswald. Foto:Archief Oswald

Caf’e Pan Foto: Archief Caf’e Pan
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naar de visboer om haringen te halen. 
Martin houdt van sporten en is blij met het 
brede aanbod in de wijk. Met een goede 
vriend gaat hij regelmatig squashen bij een 
bekende sportclub in de wijk. Hij vindt het 
fijn dat de wijk als thuis aanvoelt. “Anders 
ben je niet gelukkig en heb je heimwee 
naar huis”, zegt hij. 

Hardlope Erlwin Visser. Foto: Archief Elwin 
Visser


