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De vijfde editie van de Parels van Bezuidenhout was een waar feest. De 41 Parels die
meededen aan de Parelroute op 8 juni hebben samen ruim 2.800 bezoeken gehad.  
Een foto-impressie van een geweldige dag.

Een geboeid publiek bij het
beeldhouwen/kleien.

Met zo’n welkom 
’s ochtends in het
wijkcentrum is de
toon gezet.

Joana-Louisa zingt lekker bluesy de sterren van de hemel. Later
treedt ze ook op bij Save the Children, het goede doel van dit jaar.

‘Waar zullen we als eerste naartoe gaan?’

Een echte eye-catcher, de
oldtimers. Goed voor zo’n
300 bezoeken.

Modern klassiek
omringd door strakke schilderijen in de Christus Triumfatorkerk.

Een trotse Parel
Barbara Gelcich
voor eigen werk.

De Parels van Bezuidenhout zijn gezien

Een afgeladen wijkcentrum laat zich vermaken door 
Jacques Bral.

Bekijk ook de video 
en foto’s op 

www.bezuidenhout.nl

(Foto’s: Fred Geelen, Ariane Gordijn, Mark Hoogland en Willem Verheijen)
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Uit gesprekken met een aantal bewoners
van de straat concludeert de werkgroep
dat het in de C. van der Lijn prettig wonen
is. Er zijn echter wel een paar verbeterpun-
ten: zo is er veel overlast van in de straat
‘geparkeerde’ fietsen en ook het pleintje is
voor verbetering vatbaar. Bewoners vinden
het plein al beter dan het was, maar met
een hekje er omheen, tegen de honden-

Buurtvereniging Boze Emma heeft de pro-
blemen met het hoge grondwater geïn-
ventariseerd bij 130 adressen. Op twee na
hebben al de 47 mensen die het formulier
terugstuurden, last van het hoge grond-
waterpeil.  ‘Er is veel overlast en wat erger
is, de overlast is de laatste jaren steeds
groter geworden’, vat Theo Monkhorst van
Boze Emma de uitkomsten van de inventa-
risatie samen. 
Het meeste last hebben de getroffenen
van water in de kelder/kruipruimte en op-
trekkend vocht  dat gepaard gaat met een
bedompte geur. Ook zijn er vloerbalken
aangetast en is er schimmelvorming op
vloeren en muren. Een respondent maakte
melding van een vijvertje dat door de hoge
waterstand omhoog gedrukt en gekanteld
is. Een ander liet een proefboring doen
waarbij het water uit de vloer spoot.  Weer
een ander denkt dat zijn huis aan het ver-
zakken is door het steeds wisselende
grondwaterniveau.

De uitkomsten zijn inmiddels met de ge-
meente besproken. Die heeft toegezegd
nog voor de zomer vijf adressen te bezoe-
ken voor nader onderzoek. Verder stelt de
gemeente gegevens beschikbaar over de
historie van de grondwaterontwikkeling.
Monkhorst: ‘We willen dit probleem gron-
dig onderzoeken en dat zal naar verwach-
ting enkele maanden duren.’

Door Marjon Damen

Op 1 juni plaatste de Werkgroep Oost van
het wijkberaad een partytent op het
pleintje van de Cornelis van der Lijnstraat.
Aanleiding was de uitslag van een onder-
zoek van de Stichting Boog in opdracht
van de gemeente  naar klachten van be-
woners van de huurwoningen aldaar. De
werkgroep ging zelf  op onderzoek uit. 

In een deel van Bezuidenhout (in de Adelheidstraat, Emmastraat,
Wilhelminastraat, Emmapark en aanpalende delen van de Theresia-
straat en de Bezuidenhoutseweg) is sinds enige tijd het grondwater
flink gestegen. Dat veroorzaakt overlast, zoals water in de kelder of
kruipruimte, optrekkend vocht in de muren of een bedompte geur
in huis. 

Trots meldt Korfbalvereniging GKV,
aan de Bezuidenhoutseweg 360, dat
ze in haar ruim 90-jarig bestaan nog
nooit zoveel kampioenen heeft
mogen huldigen als dit seizoen.
Het eerste seniorenteam promo-
veerde vorig seizoen al en mag zich
komend seizoen, na wederom eerste
in de poule te zijn geworden, 2e klas-
ser noemen. Ook het tweede senio-
renteam promoveert. Het eerst
juniorenteam (A1, zie foto) zal vol-
gend seizoen zowel in de zaal als op
het veld 1e klasse gaan spelen. En of
dat nog niet voldoende reden voor
een feestje is, werden ook de A3, B2
en D1 kampioen.

Van links naar rechts:
Gerrit Sonberg, Marja
Roel, Fred Fuit en Koos
van der Veen, allen lid
van de Wijkgroep Oost.

Werkgroep Oost houdt koffiebijeenkomst in open lucht

GKV grossiert 
in kampioenen

Grondwater geeft problemen
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poep, en kleine speeltoestellen zou het
nog beter zijn. Ook moet er nieuw gras
worden ingezaaid en het plantenperk on-

kruidvrij gemaakt. De werkgroep zal in een
brief naar de gemeente hiervoor ook plei-
ten.
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Bij binnenkomst in De Kleine Loods trek-
ken de kleurrijke schilderijen meteen het
oog. Afwisselend sieren portretten, land-
schappen en abstracte schilderijen de
muren. De maakster Renée van Rongen
leidt ons trots langs haar creaties. Het
kunstenaarschap is haar bij wijze van spre-
ken met de paplepel ingegeven, vertelt ze.
‘Ik ben opgegroeid in een gezin waar de
geur van olieverf en terpentine normaal
was.’ De keuze voor een opleiding textiel-
kunst en de lerarenopleiding tekenen
waren dan ook logische stap voor haar.
Daarna volgde ze nog diverse cursussen,
zoals portrettekenen bij de Vrije Akademie
en olieverfschilderen bij het Koorenhuis.
Van Rongen, gepensioneerd, heeft volop
tijd voor haar passie en het ontwikkelen
van nieuwe ideeën, zoals haar project
Kunst voor een ander.  Met dit initiatief
stelt ze minimaal 80 procent van de op-
brengst van een werk dat ze via haar web-
site of een veiling verkoopt, beschikbaar

aan goede doelen. Kopers kunnen zelf het
goede doel bepalen. Als dat maar ANBI-er-
kend is. Op die manier is er al geld gegaan
naar War Child, Liliane Fonds en Koningin
Wilhelmina Fonds. ‘Zo helpen we elkaar’,
zegt Van Rongen. ‘Mensen die kunst willen
kopen, steunen meteen het goede doel. En
mensen die al een goed doel steunen, kun-
nen voor een extra donatie een schilderij
ontvangen.’

Iets terug doen 
Over het waarom van dit initiatief zegt
Van Rongen het volgende:
‘Iedere keer als ik aan het schilderen ben,
besef ik dat ik een bevoorrecht mens ben.
Ik ben vrij om te maken wat ik wil en na
een werkzaam leven heb ik ook de midde-
len daartoe. Ik schilder omdat ik het fijn
vind om te doen, omdat het in mijn genen
zit, omdat ik het niet laten kan. Toch is
schilderen alleen voor mij niet voldoende.
Ik wil er graag anderen mee helpen.

Daarom wil ik graag een deel van mijn
werk beschikbaar stellen voor goede doe-
len.’
Voorlopig is Kunst voor een ander nog een
particulier initiatief, met alleen werk van
Van Rongen. ‘Na een proefperiode wil ik
bekijken of ik meer kunstenaars enthou-
siast kan maken. Alle ideeën zijn welkom,
dit moet een mooi project worden!’

Expositie
Kijk voor een impressie van de schilderijen
van Van Rongen op www.kunstvooreenan-
der.nl of bezoek De Kleine Loods in het
winkelcentrum Mariahoeve, Kleine Loo
284. Als u op het parkeerdak parkeert, ziet
u het vanzelf. 

Door Ellie Melis

Renée van Rongen

Kunst voor een ander

Kunstenares Renée van Rongen voelt zich een bevoorrecht
mens. Daarom stelt ze de opbrengst van een deel van haar
werk beschikbaar voor goede doelen. ‘Kunst voor een
ander’ heet haar initiatief. Sinds februari exposeert ze in
business centrum De Kleine Loods in Mariahoeve.

Renée van Rongen: ‘Schilderen alleen is niet vol-
doende voor mij. Ik wil er graag anderen mee hel-
pen.’ (Foto: Ariane Gordijn)

Stadsverlichting: samen stil zijn

Sinds maart stelt het Haags Yogacentrum
regelmatig haar ruimte ter beschikking
voor Stadsverlichting. Dit initiatief gaat
ervan uit dat in steden waar regelmatig
wordt gemediteerd minder criminaliteit
en minder verkeersongevallen zijn. Samen
stil zijn, is de gedachte, bevordert de saam-
horigheid in een tijd van verharding, indi-
vidualisme en elkaar buitensluiten.
Erik Klinge, eigenaar van het Haags Yoga-

centrum: ‘Naast de wekelijkse lessen, cur-
sussen en trainingen die we aanbieden
ter bevordering van het fysiek en geeste-
lijk welzijn, willen we ook een plek in de
wijk zijn waar gelijkgestemden elkaar kun-
nen ontmoeten. Dat doen we via het
thema Stadsverlichting. Een laagdrempe-
lig initiatief, dat kan bijdragen aan het
welzijn van de wijk.’ 

Bijeenkomst bijwonen?
Ook ervaren wat samen stil zijn met u
doet? De Stadsverlichtingbijeenkomsten
vinden plaats in het Haags Yogacentrum
(De Sillestraat 13) op zondagavond 14 juli, 
11 augustus, 8 september, 13 oktober, 
10 november en 8 december van 20.00 tot
21.00 uur. Het centrum is geopend vanaf
19.45 uur. De toegang is gratis, wel van te
voren aanmelden via: 
haagsyogacentrum@gmail.com.

Door Petra van der Vlugt

Voor een betere wereld hoef je niet per se de straat op. Door samen te mediteren kun
je meer bereiken, althans volgens de bedenkers van Stadsverlichting. Dit initiatief no-
digt mensen uit hun huiskamer open te stellen om samen stil te zijn. Het Haags Yoga-
centrum aan De Sillestraat 13 biedt die mogelijkheid. 



‘Zonder vrijwilligers stort alles in’
Vrijwilligers zijn de smeerolie van de samenleving. Zonder mensen die zich belangeloos voor anderen inzetten,
zou ook het leven in Bezuidenhout een stuk minder leefbaar, plezierig en gezellig zijn. Soms loopt het zelfs hele-
maal vast. Maar voor wie doen die vrijwilligers het nu eigenlijk en hoe belangrijk is dat voor die mensen?

Een chauffeur van de wijkbus die een min-
dervalide naar familie of de dokter brengt,
een lid van het buurtpreventieteam dat
binnen een kwartier na melding een verlo-
ren kat terugvindt, of iemand die via de
burenhulpcentrale een buurtbewoner
helpt met boodschappen. Zo zijn er legio
voorbeelden van mensen in de wijk die
zich vrijwillig inzetten voor anderen en
daarmee de leefbaarheid in de wijk verho-
gen. Hoe zou het zijn zonder hen? Kijk bij-
voorbeeld naar de vrijmarkt op het
Spaarwaterveld. Die kon dit jaar niet door-
gaan door een gebrek aan vrijwilligers. 

‘… en het blijft betaalbaar’
Wie zeer blij is met de inzet van vrijwilli-
gers is Niesje Kiestra, de moeder van
Femke. Iedere zaterdagmorgen gaat
Femke naar de Scouting Haagse Hout.
Daar zorgt de leiding van de welpen dat
Femke (middelste op de foto) iedere week
leuke activiteiten doet. ‘Ze vindt het fan-
tastisch’, vertelt haar moeder. ‘Ze leert veel
en je ziet haar groeien. Zeker als ze op een
zomerkamp is geweest. Als moeder ben je

dan altijd wat bezorgd, maar dan ze komt
heel blij terug en is ze ineens een stuk zelf-
standiger. Door de geweldige inzet van de
vele vrijwilligers blijft het betaalbaar en
voor een alleenstaande moeder telt dat

mee. Wat je ervoor terug krijgt, is het meer
dan waard.’

‘Zij maken het mogelijk voor ons’
Jos van Zaalen vindt het maar wat prach-
tig dat hij al zes jaar lang iedere donder-
dagmiddag naar de bridge kan. De dames

van het wijk- en dienstencentrum aan de
Johannes Camphuijsstraat hebben dan de
tafeltjes al klaar gezet. Voor 50 cent kan er
gekaart worden. ‘Het is puur voor de gezel-
ligheid. Een goede bridger ben ik niet,
maar dat mag de pret niet drukken. En ja,
ik heb veel waardering voor diegenen die
het voor ons mogelijk maken. Als zij er niet
zouden zijn dan stort alles in en mag ik op
zoek naar een andere daginvulling.’

‘Daarom wonen wij hier met plezier’
Op zaterdag 8 juni vond in het Koningin
Sophiepark het Bezuidenhouts Voetbal
Kampioenschap 2013 plaats. Een evene-
ment georganiseerd door buurtbewoners.
Ruim tachtig kinderen tussen de 4 en 12
jaar streden voor de eerste plaats. Papa
Casper van der Waal moedigt zijn kleine
jongen Lars (op de foto in het oranje shirt)
langs de lijn aan. ‘Wij wonen hier nu ruim
zes jaar en dit is precies de reden waarom
wij hier met veel plezier wonen. Er wordt
veel door en voor de buurtbewoners geor-
ganiseerd. Zo dadelijk sluiten we de dag af
met een straatbarbecue en in september
volgt er een parkfeest. Het maakt de buurt
levendig en aantrekkelijk.’

‘Ik weet nu meer’
Ook Bezuidenhout Nieuws,  de wijkkrant
die u nu leest, komt zonder de hulp van
vijftien vrijwilligers niet tot stand. De re-
dactie ontvangt regelmatig leuke en posi-
tieve reacties waaruit blijkt dat onze inzet
wordt gewaardeerd.  Die van Karin Notten
willen we u niet onthouden: ‘Met veel ple-
zier de vernieuwde wijkkrant gelezen.…
Voor mij het belangrijkste: over lokale ini-
tiatieven lezen. Zo wist ik niet dat er in
mijn wijk bewoners maaltijden aanbieden.
Of dat er een winkel als BOB bestaat. Of
dat er een fietsstalling is - voor mij intens
belangrijk nieuws, want de fietstrommel is
geen alternatief voor de ‘fietsophoping’
voor onze portiekwoning. Dit soort bijzon-
dere initiatieven maken een wijk speciaal
en versterken de sociale cohesie…. Ik wordt
nieuwsgierig naar mijn medebewoners.
Door fulltime buiten de stad werken en in
het weekend altijd een druk programma
komt het er niet van zelf op onderzoek uit
te gaan. En mis je dus al dit soort gave on-
dernemingen en mensen....Dankzij uw ar-
tikelen weet ik nu weer meer van mijn
bijzondere medebewoners. Waarvoor
dank!’

(Foto’s: Willem Verheijen)
Door Mark Hoogland 
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Voorkom inbraak tijdens uw zomervakantie
De zomermaanden zijn de ideale periode voor inbrekers om hun slag te slaan. 
Natuurlijk houdt de wijkpolitie, ook als u op vakantie bent, toezicht, onder meer 
door regelmatig te surveilleren. Maar u kunt zelf ook het een en ander doen om 
het inbrekers lastig te maken. 

Naam?
Alexander Bary.

Wat doet u in het dagelijks leven?
Ik ben projectleider bij Shell in Rijswijk.

Wat doet u voor de wijk?
Ik woon vlakbij het Koningin Sophiepark.
Daar organiseren we veel dingen met de
buurt: nu voor de tweede keer het kinder-
voetbaltoernooi, afgelopen 30 april Konin-
ginnedag en 14 September weer  het
jaarlijkse parkfeest. En ik zit in de ouder-
commissie van de Liduinaschool. 

Waarom?
Toen ik een paar jaar geleden tijdens een
buurtborrel opmerkte dat er nauwelijks
kinderen ouder dan 8 jaar aan het park-
feest meededen werd ik diezelfde avond
nog  gevraagd om de Werkgroep Koningin

Sophiepark te versterken. Samen met een
groep kinderen heb ik toen de X-treme
games als onderdeel van het parkfeest
geïntroduceerd, iets dat we dit jaar weer
gaan doen.
Het BK is ontstaan uit een wekelijkse voet-
balpartij van een aantal vaders in de wijk.
Vorig jaar heb ik het alleen georganiseerd,
nu doen we dat met z’n vijven. Het wordt
een fantastische dag met meer dan hon-
derd kinderen. 
Koninginnedag in het Sophiepark was een
groot succes. Aanvankelijk wilden we iets
organiseren aansluitend op de vrijmarkt
op het Spaarwaterveld. Toen dat niet door-
ging, hebben we het hier wat grootser
aangepakt. We hadden, geheel onver-
wacht, meer dan 200 aanmeldingen.
Om iets van de grond te krijgen heb je om
te beginnen een goed idee nodig. Daar
reageren mensen doorgaans heel enthou-

siast op. Maar vervolgens heb je iemand
nodig die de eerste stap zet in de hoop dat
anderen volgen en ook mee gaan helpen.

Hoeveel tijd bent u er mee kwijt?
Dat wisselt. Soms een paar uur per week,
maar rond een evenement is het natuurlijk
meer. Gemiddeld schat ik het op een
avond in de week.

Wat betekent het voor u persoonlijk?
Ik vind het erg leuk om te doen. Daarnaast
is het een goede manier om mensen te
leren kennen en een goede band met ze te
krijgen. Als je samen iets organiseert, ont-
staat er toch een wat hechtere band dan
normaal.

Door Marjon Damen

Kent u een vrijwilliger in de buurt die het
verdient in het zonnetje te worden gezet?
Laat het de redactie weten: bezuiden-
houtnieuws@gmail.com

De (wijk)politie geeft een aantal prakti-
sche tips om inbraak te voorkomen:

� Controleer voor vertrek of alle ramen en
deuren dicht en afgesloten zijn.

� Zorg dat het lijkt alsof u thuis bent. Ver-
bind bijvoorbeeld uw lampen met tijd-
schakelaars en zorg dat ze op
wisselende tijden in wisselende vertrek-
ken aan- en uitgaan.

� Zeg niet op uw voicemail dat u niet
thuis bent. 

� Wees voorzichtig met informatie over
uzelf. Schrijf niet op sociale media als Fa-

cebook en Twitter waar u bent of dat u
met vakantie bent. Vergeet niet dat in-
brekers mee gaan met hun tijd. Ze bekij-
ken niet alleen uw woning of u thuis
bent, maar zijn ook te vinden op het in-
ternet.

� Vraag een bekende een oogje in het zeil
te houden door af en toe langs uw huis
te lopen.

� Leg uw huissleutel nooit op een ‘ge-
heime’ plek; een geoefend inbreker kent
ze.

� Koop een kluis voor uw kostbaarheden
of huur er een bij de bank.

� Plak geen briefjes op de deur met de
boodschap dat u weg bent.

� Zet ladders, vuilcontainers en anderen
dingen waarop geklommen kan worden
weg.

Meer preventietips vindt u op: 
www.politie.nl/haaglanden.

Is er toch ingebroken of betrapt u een
dief? Bel meteen 112 en doe altijd aan-
gifte. 

Door Jarina Hamidullahkhan

Alexander Bary: ‘Je
hebt iemand nodig
die de eerste stap zet.’

In Bezuidenhout zetten tal van vrijwilligers zich in voor andere
mensen in de buurt. Alexander Bary is een van hen. Midden in de
laatste voorbereidingen voor het Bezuidenhouts Voetbal 
Kampioenschap voor kinderen (het BK) in het Koningin Sophie-
park, had hij nog even tijd om enkele vragen te beantwoorden.

Vrijwilliger in het zonnetje



Bakkerij Hans & Frans Hessing
De bakkers van de Haagsche Kakkers

Theresiastraat 131

(070) 383 50 19

Elke nacht bakken wij voor u vers 
� Speltbrood
� Speciaal Desembrood
� Koolhydraat-armbrood
� En natuurlijk lekker Biologisch brood

Iedere dag compleet ontbijtje incl. verse jus
en koffie voor € 6,95.

U kunt bij ons ook uw verjaardag of baby 
shower vieren met een kopje koffie met gebak
of een high tea.
Wij hebben een heerlijke lunch kaart met o.a.
onze huisgemaakte hamburger en huisge-
maakte Filet Americain en tonijnsalade.

Ook zondag geopend.
� Wij bezorgen al uw broodjes
� 15 smaken verse thee 
� gratis WiFi
� Elke dag diverse nieuwe kranten en leesbladen

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Voor meer info, zoals vergoeding: Harold Thijssen: 06 – 54 72 56 38 of har100@zonnet.nl
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De website bezuidenhout.nl heeft een unieke nieuwe rubriek: 
Digitale Bezuidenhouters. Deze biedt een overzicht van alle web-
sites van mensen in de wijk met een bepaalde passie. Ontdek met
een klik op de digitale kaart van de wijk dat uw buurvrouw de
prachtigste schilderijen maakt. Of dat iemand enkele straten ver-
derop een modelspoorbaan op zolder heeft staan, die uw hart
sneller doet kloppen. 

Op de website van Bezuidenhout www.be-
zuidenhout.nl staat nu al een digitale
kaart waarop u snel kunt zien waar alle
kappers, banken, kerken, scholen, super-
markten, enzovoort in de wijk zich bevin-
den. Maar nu is er een nieuwe digitale
kaart waarop achter de vlaggetjes geen
bedrijven en instellingen schuilgaan, maar
de websites van wijkbewoners die iets bij-
zonders te bieden hebben. Zeg maar, de
Parelroute maar dan digitaal.
De bedoeling van de nieuwe rubriek 
Digitale Bezuidenhouters is de bewoners
van de wijk kennis laten maken met de
hobby’s, kunstuitingen en goede doelen
van andere wijkgenoten. Iedere wijkbewo-
ner die over zijn of haar passie een web-
site heeft gemaakt en daar meer
bezoekers voor wil, kan een vlaggetje met
daarachter een link naar zijn website laten
plaatsen op de digitale kaart van Bezui-
denhout. Aanmelden kan heel eenvoudig
op www.bezuidenhout.nl.

Contacten bevorderen
Volgens Jacob Snijders, voorzitter van het
Wijkberaad Bezuidenhout, is dit initiatief
uniek in de wereld. Hij kent in elk geval

geen digitaal overzicht van websites die
vanuit een bepaalde wijk worden onder-
houden. Ook omdat het voor internetters
niet relevant is te weten waar de persoon
achter een website zich precies bevindt.
Voor Snijders zit het belang in het bevor-
deren van het contact tussen de inwoners
van Bezuidenhout. Als straks alle websites
bij elkaar staan, kun je er als wijkbewoner
heel gemakkelijk achterkomen dat iemand
enkele straten verderop weleens net dat
onderdeel van een modeltrein zou kunnen
bezitten waar je zelf naar op zoek bent. Of
misschien vindt de zangeres uit de Willem
van Outhoornstraat via een klik op een
vlaggetje wel een pianist aan het Van 
Imhoffplein die haar wil begeleiden.

Wat moet u doen?
Wilt u graag op Digitale Bezuidenhouters
een link naar uw website? Ga dan naar
www.bezuidenhout.nl en meldt u aan. 
Iedere inwoner van Bezuidenhout met een
hobby, goed doel of kunstuiting kan mee-
doen. Voorwaarde is wel dat de website
niet commercieel van opzet is.

Door John Hermse

    
     

 

   
Nieuwe rubriek op www.bezuidenhout.nl

Digitale Parelroute door Bezuidenhout
Inleveren levert op

Bezuidenhout wil een duurzame wijk
zijn, waar het veilig en leefbaar is. Daar
kunt u als bewoner ook een bijdrage
aan leveren. Bijvoorbeeld door oude
elektrische apparaten of spaarlampen
in te leveren.

Veel elektrische apparaten bestaan vaak
voor meer dan 90 procent uit waarde-
volle grondstoffen, zoals ijzer of plastic
die goed te recyclen zijn. Maar ze kun-
nen ook chemische stoffen bevatten,
denk aan batterijen. Weggooien is dus
niet alleen zonde, maar kan ook schade-
lijk zijn voor het milieu. Lever elektri-
sche apparaten dus altijd in. 

Inleveren kan bij de winkel waar u een-
zelfde, nieuw product koopt. Maar ook
bij de Stadsboerderij Reigershof (Rei-
gersbergenweg 280, bij het volkstuinen-
complex aan de Schipholboog).
Reigershof neemt overigens alleen
kleine elektrische apparaten in. De
vuistregel is dat zo’n apparaat in een
boodschappentas moet passen. Denk
daarbij aan mp3-spelers, spelcomputers,
föhns, boormachines, radio’s of brood-
roosters. 

Sinds kort kunt u op Reigershof ook ge-
bruikt frituurvet inleveren. Ook hiervoor
ontvangt de stadsboerderij een vergoe-
ding: ongeveer € 0,40 per ingeleverde
liter vet. Met de opbrengsten kunnen
nieuwe materialen en spellen worden
gekocht. 

Reigershof is partner van Wecycle, een
instelling die de inzameling en recycling
van elektrische apparaten en energie-
zuinige verlichting organiseert. 
Op 23 mei riep wethouder van Volksge-
zondheid en Duurzaamheid Rabin 
Baldewsingh Reigershof officieel uit tot
duurzame stadsboerderij. 

Door Mark Hoogland

Hier kan uw website komen te staan!



TURKS RESTAURANT

Een gezellig familierestaurant 
sinds 1980, het adres voor de rijke

Turkse keuken en gastvrijheid.

Theresiastraat 208 - 2593 AV  Den Haag

(070) 385 22 87 - info.denhaag@harput.nl

Ervaar ’m zelf...

De nieuwe JS 50!
Maak een proefrit...

45

GORDIJN
GARAGEBEDR I J F

Te bezichtigen in onze showroom aan de Zichtenburglaan in Den Haag

“Sterk in
elk merk”

Johan van Hoornstraat 39, zijstraat laan van N.O.I.  -  (070) 383 84 05 - www.garagegordijn.nl

Autobedrijf Houtwijk, Zichtenburglaan 82, Den Haag - www.autohoutwijk.nl

Kobaltstraat 27
2544 ET Den Haag
Postbus 53086
2505 AB Den Haag

t 070 – 308 21 21
f 070 – 308 21 29
e info@kds.nl
i www.kds.nl

De Swart combineert vakmanschap en innovatie, in de 
eerste plaats als het gaat om professioneel drukwerk. 
Maar vandaag de dag is De Swart dé aangewezen partner 
voor het gehele grafi sche communicatieproces. Van concept 
tot distributie. Van huisstijl tot digitaal voorraadbeheer.

www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

Gespecialiseerd in zzp’ers, 
eenmanszaken en vof’s.

Bedankje
Er zijn elk jaar enkele mensen die een gift van € 7,50 of meer
overmaken voor Bezuidenhout Nieuws. Dit prachtige blad
wordt gratis in de wijk verspreid en de kosten worden thans
volledig betaald door onze adverteerders. Het bestuur is
daarom van mening dat extra giften niet meer gevraagd
kunnen worden. Wij willen diegenen die zo trouw elk jaar
iets gaven, daarvoor hartelijk danken. 

Aad Tulling, penningmeester Stichting Wijkberaad
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Waar eerder nog tweedehands auto’s
blonken, glimmen nu piano’s en vleugels.
Sinds een jaar is op de hoek van het 
Stuyvesantplein en de Loudonstraat 
Brinkmann pianohandel gevestigd. 
De eigenaar, Hauff Brinkmann, noemt zich
met trots een telg van de oudste piano- en
orgelbouwersfamilie van Nederland. 

voeringen, ook andere gerenommeerde
namen, zoals Grotrian-Steinweg. De
piano’s en vleugels van het eigen merk
worden gebouwd in Tsjechië. ‘Maar vrijwel
al het materiaal importeren we uit 
Duitsland’, voegt Brinkmann eraan toe.
In de showroom waar Brinkmann nu zijn
piano’s laat zien, stonden eerder auto’s.
Veel aanpassingen heeft hij niet hoeven
doorvoeren. De enige noodzakelijke inves-
tering waren de rolgordijnen tegen het
felle zonlicht, want de instrumenten
mogen niet te warm worden. 

Het bevalt Brinkmann uitstekend in de
wijk en hij heeft er ook best wat klanten
wonen. Bijvoorbeeld via het Koorenhuis of
het conservatorium. Maar ook de ambas-
sades zijn goede klanten, vooral voor de
verhuur van piano’s. Helaas merkt ook hij
dat het crisis is. Daardoor is de verkoop
van piano’s wat minder. Het meeste werk
bestaat nu uit verhuur, stemmen, repara-
ties en onderhoud. 
Het stemmen van piano’s en vleugels
brngt Brinkmann zelfs tot in Duitsland en
Tsjechië. Die verre bestemmingen doet hij,
bijna 80 jaar oud, nog altijd zelf. Ondanks
zijn leeftijd gaat Brinkmann nog iedere
dag vol enthousiasme aan het werk: ‘Ik
ben een echte Brinkmann die te allen tijde

de naam van dit bedrijf groot zal houden.
Dit is niet mijn werk, het is mijn hobby.’

Door Marjon Damen

Brinkmann pianohandel

Zesde generatie pianobouwer weet niet van stoppen

Brinkmann is een man die vol zit met ver-
halen. Dat is ook niet zo vreemd als je kijkt
naar de rijke familiegeschiedenis.  Die
staat sinds 1750 in het teken van piano- en
orgelbouw. Volgens de vroegste documen-
ten begon het allemaal met de bouw van
orgelpijpen in Oost-Friesland, in Duitsland.
Rond 1800 kwamen daar ook piano’s bij. In
1862 vestigde een van de familieleden zich
in Rotterdam om ook Nederland met de
Brinkmann-piano bekend te maken. Brink-
mann: ‘Met trots kan ik zeggen dat wij de
oudste orgel- en pianobouwersfamilie van
Nederland zijn. En dat ik al als zesde gene-
ratie in dit bedrijf mag werken, daar ben ik
mijn vele voorvaderen zeer dankbaar voor.’

Naar Den Haag
Brinkmann vertelt dat zijn grootvader in
1903 de beslissing nam om in Den Haag 
piano’s te bouwen en te verkopen. Dat ge-
beurde achtereenvolgens aan de Tous-
saintkade, het Prins Hendrikplein, de
Obrechtstraat en - sinds vorig jaar - de Lou-
donstraat. Brinkmann: ‘Ik was al jaren op
zoek naar een goed pand, want dat aan de
Obrechtstraat was niet meer naar wens op
te knappen en de winkel lag daar ook niet
echt in de loop. Een klant in de Theresia-
straat, wees me erop dat hier een groot
pand leeg stond. Ik was direct enthousiast.
De zeven grote ramen zijn zeven gratis ad-
vertenties en de tram maakt hier net een
bocht. Vanuit de winkel zie ik al die kop-
pies kijken; die weten dan mooi allemaal
dat ik hier zit.’ 

Zeven eigen modellen piano’s
In de collectie zitten naast zeven eigen
modellen piano’s en vier vleugels in elf uit-

Bewonersavond 
op 23 september
Zet 23 september alvast in uw agenda.
Dan vindt er een bewonersavond plaats
over drie voor de wijk belangrijke onder-
werpen. Op het programma staan een
presentatie van het eindplan voor het
Spaarwaterveld. Verder wordt u op de
hoogte gebracht van de rioolplannen
voor Oost. Daarnaast zal de werkgroep
Duurzaam Bezuidenhout een aantal
van haar projecten toelichten.
Locatie: 
Wijk- en Dienstencentrum Johannes
Camphuijsstraat 25. 
Zaal open: 19.30 uur.
Begin programma: 20.00 uur.

Hauff Brinkmann (80) gaat nog iedere dag vol 
enthousiasme aan het werk.
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Bijzondere buur Jenny Seed

‘Fantastisch om op dat podium te staan’

Een half jaar geleden had Jenny Seed niet
eens mogen meedoen aan Bezuidenhout’s
got talent, want toen woonde ze nog in
Leidschendam.  In februari streek ze neer
in de Cornelis Houtmanstraat: ‘Ik kende de
wijk al wel, want vroeger heb ik les gehad
op het Zandvliet College en in café Animo
dart ik wekelijks met vriendinnen, gewoon
voor de lol.' 

In café Locus was Seed voor 30 april nog
nooit geweest. 'Ik had wel iets gelezen
over de festiviteiten op koningsdag daar,

maar was met vriendinnen op stap en be-
landde er eigenlijk bij toeval. Toen bleek
dat er een zangwedstrijd bezig was, dacht
ik dat ik te laat zou zijn om nog mee te
kunnen doen, maar dat was geen pro-
bleem. Het publiek reageerde enthousiast
op mijn nummers. Het was fantastisch om
op dat podium te staan en natuurlijk ook
om te winnen.' 

Marco Borsato
Het is niet eerste keer dat een jury Seeds
zangkwaliteiten op waarde weet te schat-

ten. In maart won ze tijdens een perso-
neelsfeest van haar werkgever, super-
marktorganisatie Hoogvliet, waarvoor ze
in Alphen aan den Rijn de financiële admi-
nistratie doet, een show à la The Voice of
Holland. Dat deed ze met een vertolking
van Like te way I do van Melissa Etheridge.
'Nooit verwacht dat ik zou winnen. In het
verleden heb ik wel in een band gezongen,
maar dat was meer dan vijf jaar geleden!‘
De prijs was er niet minder om: een optre-
den in de Rotterdamse Ahoy na artiesten
als Marco Borsato en Lange Frans. Ten
overstaan van 4000 collega’s stal Seed er
de show met Modern world van Anouk. 

Na het winnen van Bezuidenhout’s got ta-
lent heeft Seed de smaak te pakken. 'Ik
zoek nu een band om wat meer met zin-
gen te kunnen doen. Verder oefen ik thuis
met filmpjes op Youtube en gedownloade
songteksten en breid ik mijn repertoire
uit.' Wat wordt de volgende stap? Deel-
name aan een talentenjacht op televisie
misschien? Seed blijft nuchter: 'Ik zou het
leuk vinden als dat er van komt, maar ben
er niet dagelijks mee bezig. Op 14 juni, tij-
dens de braderie in de Theresiastraat, kan
ik weer optreden bij café Locus. Dat ga ik
zeker doen. En wat er verder van komt? Ik
zie wel; wat komt dat komt.'

Door Arnoud Willemsen

De bewoners van de Adelheidstraat, de
Emmastraat en de Wilhelminastraat ont-
vingen in mei drie rollen gele vuilniszak-
ken per huishouden. Meeuwen komen
minder snel op de gele zakken af en ze zijn
ook minder gemakkelijk open te krijgen
dan de gewone, grijze zakken. 
Ron Brand uit de Emmastraat kreeg eind
mei ook gele vuilniszakken. Volgens hem
worden ze behoorlijk gebruikt door straat-
genoten. Kort geleden was de straat nog

bezaaid met zwerfvuil uit zakken die
meeuwen open hadden gepikt. Of het aan
de gele zakken ligt, weet Brand niet, maar
de laatste tijd heeft hij geen meeuw meer
gezien. ‘Normaal gesproken zie je ze altijd
op de daken zitten op woensdagochtend.
Ze weten precies wanneer het vuilnisop-
haaldag is.’
De vuilniszakken worden alleen huis-aan-
huis bezorgd in straten die veel last heb-
ben van de meeuwen en waar vuil langs

de straat staat omdat er nog geen onder-
grondse afvalcontainers zijn. 

In heel Haagse Hout kregen 700 huishou-
dens de gele vuilniszakken thuis. Zolang
de voorraad strekt zijn ze ook bij het stads-
deelkantoor Haagse Hout aan de 
Loudonstraat te krijgen. Hier waren begin
juni 200 rollen gele zakken opgehaald.

Door John Hermse

Jenny Seed: 'Ik zoek
nu een band om wat
meer met zingen te
kunnen doen.’ (Foto:
Ariane Gordijn)

Koningsdag 2013. Café Locus op de hoek Theresiastraat/De Sillestraat organiseert een
straatfeest inclusief talentenjacht. Jenny Seed (32) springt spontaan het podium op,
zingt haar repertoire en wint. 'Ik wist niet eens dat ik meedeed aan een wedstrijd.'

Gele vuilniszakken jagen meeuwen weg
In het broedseizoen kunnen meeuwen die vuilniszakken kapot pikken voor behoorlijk wat overlast zorgen. 
Daarom deelt de gemeente speciale vuilniszakken uit, ook in Bezuidenhout.



11

nummer 37 - juni 2013 -www.bezuidenhout.nl

In de rubriek Toen | Thans combineert Roel Rozenburg twee passies: prentbriefkaarten van Bezuidenhout uit de periode 1900-1935 en
fotograferen. De kaarten van Toen komen uit zijn privéverzameling. De foto’s van Thans ‘schiet’ hij speciaal voor Bezuidenhout
Nieuws op precies dezelfde plek als dat de kaart ooit is gemaakt. Zie dit keer de verschillen in de Nassaustraat in 1907 en 2013. 

ThansToen

De parkeerdruk in met name Bezuidenhout-Oost leverde in het verleden heel wat klachten op. Om het probleem
voorgoed te tackelen werd op 3 december 2012 in het laatste deel van Bezuidenhout-Oost betaald parkeren inge-
voerd. Wat zijn een half jaar later de ervaringen met de parkeerdruk in het gedeelte tussen de Pahudstraat, de
Carel Reinierszkade en de IJsclubweg? 

Forens is weg, parkeerprobleem nog niet 

Wie nu op een doordeweekse ochtend
door Bezuidenhout-Oost loopt, ziet een
ander straatbeeld dan een half jaar gele-
den. Het is afgelopen met de forens die
zijn vouwfiets uit de achterbak haalt om
naar zijn werk te fietsen. De kruising van
De Sillestraat met de Altingstraat lijkt de
kenmerken te krijgen van een heus plein-
tje; door gebrek aan geparkeerde auto’s is
een zee van ruimte ontstaan. Hoe anders
is dit beeld  ’s avonds. Buurtbewoonster
Eveline ter Meulen: ‘Dan staat alles weer
vol en is het zoeken naar een parkeerplek.’ 
Het invoeren van betaald parkeren blijkt
dus deels te hebben geholpen, maar de
gemeente is nog lang niet klaar met de
aanpak van de parkeerproblematiek in dit
deel van de wijk. Ook vanwege een nega-
tief bijeffect: veel forensen zetten hun
auto nu net buiten het betaald parkeren
gebied, bijvoorbeeld  op de Vlaskamp en
op de parkeerplaatsen bij de sporthal. En
dat leidt daar weer tot grote ergernis van
omwonenden en bezoekers van de sport-
hal. 

Herinrichting van straten
Eveline ter Meulen stelt vast dat het hand-
haven van het betaald parkeren in en om
de wijk door de gemeente samen met de

politie zijn vruchten heeft afgeworpen:
‘Het is prettig dat er nu minder in de boch-
ten en op de stoep geparkeerd wordt. Ik
vraag mij alleen af hoe lang dit zo blijft. De
laatste tijd gaan mensen toch weer  ou-
derwets onhandig en fout parkeren.’ 
De gemeente maakt momenteel plannen
om dat laatste tegen te gaan. Volgens
Hans Casteleijn, projectleider Parkeerbe-
heer bij de gemeente,  staat er een ingrij-
pende herinrichting van de straten op de
planning. In het najaar start daarvoor de
inspraakprocedure en zal voor iedereen
helder worden welke aanpassingen de
straten mogelijk zullen ondergaan. In de
plannen wordt ook een avondregeling
voor betaald parkeren geopperd. Die moet
leiden tot een lagere parkeerdruk in de
avonduren. 

Door Mark Hoogland



Garagebedrijf Gordijn

Garagebedrijf Gordijn
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat laan van N.O.I.
070-383 84 05
www.garagegordijn.nl

Ook op zaterdag geopend van 
09.30 – 13.00 uur. 

Altijd welkom voor olie, koelvloeistof, 
verlichting controleren enz.

Onder een nieuwe leiding maar 
met ouderwetse service en 
kwaliteit bij u om de hoek

Stijl & Traditie
UitvaartzorgJ.S. van der Meer

Aandacht, tijd en betrokkenheid

Zelfstandig uitvaartverzorger aan De Eerensplein 31.
2593 NB  Den Haag 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, 
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Het Groene Oordtje binnenstappen is een
belevenis: de natuurtuin vormt een oase
van rust en kalmte. ‘Alles hier is in even-
wicht’, vertelt Cocky Hoek. ‘Zo zijn de bloe-
men met veel nectar en stuifmeel speciaal
gekozen voor de bijen. Toen een tijdje
terug de bijenkolonie te groot werd, heb-
ben we een nieuw volk gemaakt. Een paar
weken geleden is de nieuwe koningin ge-
boren.’

Boos
Ook de bijenkasten gaan straks mee naar
de overkant. ‘De NS heeft ooit besloten al
haar grond hier te verkopen. Maar helaas
niet aan ons, de VNGS , de Vereniging Na-
tuurtuinen Groene Schenk.’ Nog steeds
kan Hoek zich boos maken over de plan-
nen voor een fietspad naast het spoor,
waarmee het einde van Het Groene
Oordtje werd ingeluid. ‘Aan de overkant is
al een fietspad. Het is echt Haags Zuur - ik
citeer Joris Wijsmuller van de Haagse
Stadspartij -  dat we weg moeten en er
voorlopig niets met het gebied gaat ge-
beuren.’
Een pleister op de wonde is dat de NS
heeft gegarandeerd dat Het Groene
Oordtje mag herleven op de binnenkort op
te leveren gesaneerde grond aan de over-
kant langs de Schenk. Hoek: ’Toen de NS
aanbood de twee huisjes in de tuin, als dat
technisch mogelijk is te verplaatsen, leek

me dat een goed moment om het gebied
te verlaten.’

Hulp gezocht
De VNGS, waar Cocky Hoek deel van uit-
maakt, gebruikt nu al haar energie en mid-
delen om mooier en sterker terug te
komen in de nieuwe tuin. Inmiddels zijn de
voorbereidingen voor de verhuizing in
volle gang. Een hele klus om alles wat
overzetbaar is van de tuininrichting en
vooral de grote collectie drachtplanten en
struiken te herplaatsen. Hoek: ‘Ik hoop dat
70 tot 80 procent van de planten het

haalt, maar het kan ook 50 procent wor-
den.’ Bij het overzetten kan Hoek nog hulp
gebruiken. Vrijwilligers kunnen zich aan-
melden op http://hetgroeneoordtje.blog-
spot.nl.

Ook nog een keer genieten van Het
Groene Oordtje? Deze zomer stelt Hoek
voor de laatste keer haar bijzondere tuin
open met een expositie die nog duurt tot
en met 14 juli op donderdag tot en met
zondag van 12.00 tot 17.00 uur. 

Door Patrick Regan

Het Groene Oordtje verhuist

‘Het is Haags Zuur dat we weg moeten’
Ergens na 1 augustus verhuist natuurtuin Het Groene Oordtje van IJsclubpad 2 naar de overkant, IJsclubpad 1.
Daarmee komt er definitief een eind aan de jarenlange strijd van Cocky Hoek met NS Vastgoed om het behoud
van de tuin. 

Cocky Hoek: ‘Ik
hoop dat 70 tot
80 procent van
de planten het
haalt.’
(Foto: 
Ariane Gordijn)

Boswachtersblog uit het Haagse Bos

De boswachters van Staatsbosbeheer maken van alles mee
in de natuur. Met een nieuw weblog geven ze mensen een
mooi kijkje achter de schermen van hun werk. Het blog
wordt geschreven door de boswachters van de driehoek
Den Haag-Gouda-Leiden. ‘Onze’ boswachter Jenny van
Leeuwen doet dat voor het Haagse Bos. Volg haar en haar
collega’s via www.staatsbosbeheerzuidholland.word-
press.com. (Van leeuwen is de vierde van links op de foto)



Het wijkberaad heeft vooral kritiek op de
wijze waarop de gemeente het plaatsen
van dakopbouwen wil stimuleren. Volgens
het wijkberaad is er te weinig oog voor de
haken en ogen die daaraan vastzitten. in
de plannen van de gemeente wordt het 
voor 1500 woningen mogelijk een extra
verdieping op het dak te plaatsen, maar
met de impact die dit heeft op de wijk
wordt totaal geen rekening gehouden. 

Het wijkberaad maakt zich daar zorgen
over, ook omdat Bezuidenhout al relatief
weinig groen en een hoge parkeerdruk
heeft. Ruimtelijk en functioneel gezien is
de wijk niet ingericht op een sterke toe-
name van het aantal vierkante meters
‘wonen’. Het bestemmingsplan maakt de
buurt potentieel zo ‘donker’ als maar mo-
gelijk is, waarschuwt ze. Daarmee zegt het
wijkberaad niet dat ze tegen dakop-
bouwen is, maar wel dat ze bij de voor-

ziene uitbreiding flankerend beleid van de
gemeente verwacht.

Normen voor dakopbouwen
Verder vreest het wijkberaad dat de wijk
haar karakter zal verliezen als de ge-
meente niet met eenduidige regels komt
voor de bouw en uitstraling van dakop-
bouwen. Het wijkberaad pleit er in elk
geval voor dat voor alle toekomstige dak-
opbouwen minimaal een zelfde norm gaat
gelden als het gaat om dakhelling en te-
rugligging. Ook wenst ze nadere regels
voor dakopbouwen in relatief smalle stra-
ten en in karakteristieke omgevingen.

Levendige Beatrixlaan
Omdat Bezuidenhout ongeveer een kwart
van alle kantoren in Den Haag huisvest, zal
het wijkberaad ook nauwgezet de plannen
van de gemeente volgen ten aanzien van
leegstand/herbestemming van kantoren.

Want als te veel kantoren een woonfunc-
tie krijgen, kan dat ten koste gaan de van
de ondernemers in de Theresiastraat. Ver-
der vindt het wijkberaad het wenselijk dat
de Beatrixlaan levendiger wordt, bijvoor-
beeld met meer groen, horeca en kiosken.
Ook het gebied rond het station Laan van
NOI vraagt om meer kwaliteit.
Over het algemeen mist het wijkberaad
een visie van de gemeente over het (ge-
ringe) groen in de wijk. Zo is er bijvoor-
beeld geen aandacht voor de recreatieve
functie van het water van De Schenk. 

De volledige reactie van het Wijkberaad
Bezuidenhout op het ontwerpbestem-
mingsplan van de gemeente is te vinden
op www.bezuidenhout.nl. Daar kunt u
ook vinden wat de gemeente met dit
commentaar heeft gedaan.

Door Fred Geelen

Het Wijkberaad Bezuidenhout heeft er werk van gemaakt: maar liefst 11 pagina’s dik is het commentaar op het
ontwerpbestemmingsplan voor Bezuidenhout Midden en –Oost. De gemeente komt in juni met een reactie.

nummer 37 - juni 2013 -www.bezuidenhout.nl

Wijkberaad reageert op ontwerpbestemmingsplan

Bosscher-Advies
Uw Frans Recht Jurist

info@bosscher-advies.nl - 0642661075
www.bosscher-advies.nl

Voor al uw vragen op het gebied van:
� Aankoop/verkoop
� Fiscaliteit
� Erfrecht
� Testamenten/huwelijksvoorwaarden

Droomt u van een huis in Frankrijk of heeft u 
wellicht al een woning in la douce France?
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De wijkmakelaar

Den Haag telt zo’n 50.000 expats. Dat
zijn mensen afkomstig uit een ander
land, die hier tijdelijk wonen voor hun
werk. Lange tijd zochten expats met
name in Benoordenhout, het Staten-
kwartier en het centrum een verblijf.
Maar de laatste jaren wordt ook Bezui-
denhout steeds aantrekkelijker gevon-
den. Op dit moment wonen er naar
schatting 500 expats in deze wijk. Vooral
de jongere expats tot 35 jaar ontdekken
Bezuidenhout. Ze zijn niet alleen gechar-
meerd van de gunstigere woonprijzen,
want ook expats moeten door de crisis
op de kleintjes letten, maar ook van de
goede openbaar vervoervoorzieningen,
want niet alle vrouwen van expats kun-
nen fietsen of autorijden. Daardoor

wordt ook de nabijheid van een winkel-
gebied als de Theresiastraat zo gewaar-
deerd. Of die van het centrum, de British
School, het strand en drie golfbanen. 
Natuurlijk heeft Bezuidenhout door de
gevolgen van het bombardement niet de
klassieke uitstraling van een Benoorden-
hout of Statenkwartier. Maar de Adel-
heidstraat, de Emmastraat, de
Bezuidenhoutseweg  en, ook een topper-
tje,  de Gerard Reijnstraat kunnen de
concurrentie gemakkelijk aan en zijn
zeer gewild bij vooral de oudere expats
die graag een huis met wat meer status
willen. Bij de jongere generatie staat
vooral het gemak voorop. Die geven lie-
ver de voorkeur aan een praktischer ap-
partement en zijn blij dat ze, met het

station Laan van NOI op loopafstand, in
een half uur tijd in ´the place to be´ Am-
sterdam kunnen zijn.
Expats genieten een aantal fiscale voor-
delen die het aantrekkelijk maken om,
ook al is hun verblijf relatief kort, hier
een huis te kopen. Met de crisis op de
woningmarkt is men wat kopen betreft
echter wat voorzichtiger geworden.
Maar mocht  zich desondanks toch een
expat in uw appartementcomplex vesti-
gen, laat dan door de Vereniging van Ei-
genaren ook de huisregels in het Engels
opstellen. En geef zo iemand een warm
welkom, want aardige buren zijn 90 pro-
cent van de woonlol in Nederland.

Als iemand onze wijk als zijn broekzak kent, dan is het wel de makelaar. In deze ru-
briek behandelen de makelaars Langezaal, Are en Van Paaschen onderwerpen waar-
mee u, als huizenbezitter en/of -huurder, uw voordeel kunt doen. Dit keer Michiel van
de Poll van Van Paaschen.

De expat
Michiel van de Poll
(Foto: Fred Geelen)

Ik heb mij aan mijn belofte gehouden.
Bijna. In de vorige editie van Bezuidenhout
Nieuws schreef ik dat ik het script af ging
maken. Dat heb ik gedaan. Bijna. De eerste
versie van de eerste 36 pagina’s script – vol
actie en dialoog – liggen op de plank. Zo’n
tienduizend woorden zijn dat. Precies 40
scènes (en dus ongeveer 40 verschillende
locaties!).

Ik had mij voorgenomen om, in mijn mei-
vakantie, iedere dag drie pagina’s te schrij-
ven. Dan zou ik aan het einde van de twee
weken durende vakantie precies 42 pa-
gina’s hebben, bijna genoeg voor een film
van 45 minuten. Aftiteling erbij en je zit
ruim over de 45 minuten.

En het schrijven lukte, tot mijn verbazing.
Iedere avond (of tot mijn spijt: nacht) zat ik
nog hard achter de computer nieuwe scè-
nes te tikken: ik zou niet gaan slapen voor-
dat ik die drie pagina’s op papier had. En zo
geschiedde.

Iedere dag deed ik het trouw – tot het laat-
ste weekend. Ik bracht twee nachten door
in een vakantiehuisje in Friesland, en dat
vond ik een enorm goed excuus om niet
aan het script te werken: daar had ik im-
mers geen beschikking over een computer.
En dan kun je niet schrijven aan een script
wat helemaal digitaal staat opgeslagen.
Goed excuus, vond ik.

En daardoor zit ik nu opgescheept met 36
pagina’s, in plaats van 42. Ach: zodra m’n
laatste weken op school erop zitten kan ik
weer aan de slag met het script. Als het
straks af is, mag ik nog gaan herschrijven.
En herschrijven. En herschrijven (of had ik
dat al genoemd?). En acteurs, crewleden
en vrijwilligers zoeken voor de opnames in
het najaar (wie biedt zich aan?
hidde@swiid.nl).

Zo. Het voorzetje is er. 
Nu nog het doelpunt.

Bezuidenhouter Hidde van Koningsveld is Jongere van het Jaar 2012 en druk bezig met
het maken van een speelfilm die medio 2014 uitkomt. In Bezuidenhout Nieuws vertelt
hij over zijn vorderingen. 

Hoe is het met Hidde? 



Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag
Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl

Luxafl ex® maakt van wonen genietenWOW!
 15%
INTRODUCTIE

KORTING
op Luxafl ex Outdoor*

Nu terraszonwering met een RTS motor 
inclusief afstandsbediening zonder meerprijs!

Gratis markies-in beschermhoes 
bij aanschaf van een markies.

*Actie geldig 
t/m 30 juni 2013.

Vraag naar de 
voorwaarden.

Bezuidenhout Nieuws zoekt 
vrijwillig advertentie acquisiteur

Taak: het huidige aantal advertenties op peil houden en uitbreiden.
Jij (M/V) bent een enthousiast iemand met commercieel gevoel.

Enige ervaring met acquisitie is welkom, een beetje tijd over is noodzakelijk.
Meer informatie: Harold Thijssen 06-54 72 56 38 of har100@zonnet.nl

Wij doen alles voor uw auto

De kwaliteit en reputatie van Bosch, toegepast op 
het onderhoud en de reparatie van alle automerken.
www.boschcarservice.nl

Wij doen alles voor uw auto

Bij Bosch Car Service 
smeren onze professionals.
Op vakantie moet u het smeren zelf (laten) doen…

Autocenter van Maanen
Joan Maetsuyckerstraat 94 | 2593 ZM  'S-GRAVENHAGE
Tel.: 0703478110 | http://www.bcsvanmaanen.nl

Actie geldig
t/m 31 juli 2013
Vraag naar de 
voorwaarden
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� 7 dagen per week geopend!
Alle activiteiten voor één prijs!

� Abonnement zonder 
opzegtermijn en inschrijfgeld!

� Alle activiteiten en onbeperkt
trainen voor één prijs.

� ma t/m vrijdag vanaf 07.00 uur
geopend.

www.jackslagman.nl
Theresiastraat 145 - 2593 AG  Den Haag - 070 3820203

Senioren gym Senioren Fitness (55+) Medische Fitness
maandag 10.30 - 11.30 Jaarkaart € 200,- ma/vr. 12.00 - 13.00
vrijdag 09.00 - 10.00 di/do. 10.00 - 11.00

� Fitness
� Cardio Fitness
� Jeugd Fitness
� Total Body Workout
� Step Shape
� BBB (buik-benen-billen)
� Pilatus (ook met bal)
� Burn Workout

� Body Pump
� Spinning
� Kick-fun
� Zumba
� Power Yoga
� Hatha Yoga
� Vinyasa Flow Yoga
� Body Shape

� Squash (4 banen)
� Finse Sauna
� Tafeltennis
� CX30 (core-training)
� Abdominal workout
� X-co

In het sportcentrum is ook gevestigd
Zonnecentrum, Schoonheidssalon, Fysiotherapie

Style PARKET

Alle onderhoudsmiddelen 
voor uw 

parketvloer

GRATIS 
THUISBEZORGD! 

www.deparketfabriek.nl - www.styleparket.nl
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Adverteer ook in Bezuidenhout Nieuws!

Wist u dat…
� � � Anton Moonen zijn website
klaar heeft over de boomspiegels:
www.stokrozen.nl? Daar kunnen
buurtbewoners nu ook zelf foto's van
hun boomspiegel uploaden.

� � � er plannen zijn om in een kan-
toorpand aan de Koningin Marialaan
een groot aantal studenten te huis-
vesten? In het souterrain zou plaats
komen voor een wijnbar, studieruimte
en veel berging. Het dak wordt inge-
richt als gezamenlijk dakterras waar
ook stadslandbouw kan plaats vinden.

� � � het Beatrixkwartier opnieuw is
uitgeroepen tot de op één na beste
kantoorlokatie van Nederland? De
Amsterdamse Zuidas staat nog steeds
op nummer één.

� � � het hoofdkantoor van MN, het
gebouw De Zilveren Toren aan de 
Beatrixlaan is genomineerd voor de
Winning Workplace Award? De prijs
wordt eens in de twee jaar uitgereikt
aan kantoorgebruikers die vooruit-
strevend en innovatief zijn op het ge-
bied van nieuwe huisvestingstrends.

� � � de Liduinaschool heeft gelopen
voor het goede doel (Walk 4 food) en
1.598 euro heeft ingezameld voor 
Malawi?

� � � Bezuidenhouters worden be-
dreigd met een burnout vanwege alle
activiteiten in de wijk? Meer weten?
Kijk snel op www.bezuidenhout.nl

� � � leden van het tuincomplex ATV
Loolaan aan de IJsclubweg 5 de Gul-
den Klinker hebben gewonnen voor
hun educatieve tuin, die ook nog eens
gratis te bezichtigen is?

� � � de Christus Triumfatorkerk van
11 juli tot 11 augustus een zomerpro-
gramma organiseert voor degenen
die deze zomer in de stad blijven?
Info: www.ctkerk.nl

Ga voor al het nieuws in de wijk naar
www.bezuidenhout.nl

Een buurman wees me laatst op mijn
beddengoed. Dat hing even uit het raam
om te luchten. Hij vond dat vast geen
mooi gezicht. Misschien heeft hij wel ge-
lijk. Het is beter mijn beddengoed maar
gewoon over mijn balkon te hangen,
waar alleen de naaste buren het zien.
Ook niet netjes, maar dat is aan de ach-
terkant, en achterkanten springen nu
eenmaal minder in het oog, dus geeft
het niet.
Laat ik dus maar een beetje netjes doen
aan de voorkant van mijn huis. Dat mag
ook wel, want het zou zonde zijn de boel
weer slordig te maken nu mijn deel van
Bezuidenhout er een stuk opgeruimder
bij ligt sinds automobilisten moeten be-
talen voor het parkeren. Voor die tijd zag
het er niet uit, met al dat blik kriskras
door de wijk, op straathoeken waar het
niet thuishoort of zelfs midden op de
stoep. 
Zelfs de papier- en glasbakken waar ik
mijn kranten en flessen ingooi, staan er
tegenwoordig een stuk netter bij: er
zwerft veel minder vuil dan vroeger.
Worden ze vaker geleegd, of helpt het
toch dat gemeenteambtenaren wijkbe-
woners op de bon slingerden die arge-
loos hun tasje met oud papier
achterlieten als de bak weer eens prop-
vol was?

Is Bezuidenhout dan een echt opge-
ruimde wijk aan het worden? De ge-
meente deelt tegenwoordig gele
vuilniszakken uit als broedende
meeuwen er een zooitje van maken. Van
geel houden die beesten niet, en die zak-
ken zijn zo dik dat de meeuwen ze min-
der gemakkelijk kapot pikken dan de
gewone grijze zak.
En de Theresiastraat dan? Die ligt er
weer piekfijn bij, met nieuwe rode klin-
kers, hier en daar een lap vers asfalt en
jonge boompjes, net zoals in de rest van
de wijk, waar dode bomen plaats heb-
ben moeten maken voor vers groen.
Na de voorjaarsschoonmaak ligt Bezui-
denhout er glimmend bij, toch? Of moet
er hier en daar nog een bezem door-
heen? Door die peuken bijvoorbeeld die
op een maandagochtend voor een res-
taurant in de Theresiastraat liggen. Of
door die lege blikjes die toch nog over
straat zwerven. Toen ik tijdens een wan-
deling door de wijk laatst een leeg siga-
rettendoosje opraapte, kwam ik niet
binnen tien minuten een vuilnisbak
tegen. Als niemand rotzooi op straat
gooit, blijft de wijk zeker schoon, maar
iets meer vuilnisbakken zou wel helpen.
Als de gemeente die nou plaatst, wordt
de wijk nog opgeruimder. En haal ik het
niet meer in mijn hoofd ooit nog mijn
beddengoed op straat te hangen.

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws loont. Voor de tarieven hoeft u het niet te laten:

Afmeting Hoogte (mm) Breedte (mm) Prijs
Voorpagina 60 70 € 200,-
Middenpagina 1/8   66 93 € 70,- 

1/4  134 95 € 129,-
1/3   90 90 € 160,-
1/2  135 190 € 225,-
1/1  269 190 € 450,-

Achterpagina 64 123 € 120,-
64 61 € 65,-

1/16  45 66 € 50,-

De bovenstaande tarieven zijn vrij van BTW en gelden bij een eenmalige plaatsing in
zwart/wit. Bij drie of vijf plaatsingen profiteert u van nog aantrekkelijkere kortingen. 
Voor een volledig prijsoverzicht, inclusief kleur, zie: www.bezuidenhout.nl (linker
kolom onder de knop Wijkkrant).

Neem de proef op de som en adverteer in Bezuidenhout Nieuws. 
Meer informatie Harold Thijssen: 06 – 54 72 56 38 of har100@zonnet.nl

Buurman John

Bezem



Colofon

Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant
voor Bezuidenhout-Midden en -Oost.
De krant verschijnt 5 keer per jaar in
een oplage van 8.400 exemplaren.
Bezuidenhout Nieuws 38 wordt be-
zorgd in de week van 12-19 september.

Vormgeving
Leo Leeflang

Fotografie
Ariane Gordijn, Roel Rozenburg,
Willem Verheijen

Redactie
Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 
Marjon Damen, 
Jarina Hamidullahkhan, 
John Hermse, Mark Hoogland, 
Peggy van Krüger, Jeffrey Lemm,
Ellie Melis, Patrick Regan, 
Petra van der Vlugt, 
Raymond Wajwakana, 
Arnoud Willemsen

Advertenties
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@zonnet.nl.
Voor mogelijkheden en tarieven zie 
www.bezuidenhout.nl knop ‘wijkkrant’.

Adres
Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH  Den Haag
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Postbus 91505 2509 EC Den Haag-Mariahoeve   
www.isimedia.nl | info@isimedia.nl | 06-34009124

vanaf
€ 10
p.m.

hosting
+ .nl

domein

trefzekere
nieuwe

websites

ideaal voor
MKB, stichting of

vereniging

modern
en mooi

vormgegeven

pak uw kansen online

{ websites - training - advies - redactie } 

isi media | denken ontwerpen doen

isi media

vraag nu een gratis adviesgesprek aan

En hoe goed kent u de wijk? Waar be-
vindt zich het hiernaast afgebeelde de-
tail? Stuur uw antwoord per e-mail of
brief naar de redactie (zie het colofon
voor de adresgegevens) en maak ook
kans op een boekenbon, beschikbaar 
gesteld door Advocatenkantoor 
Mr. E. Fransen.

Krant niet ontvangen, 
laat het ons weten

Heb oog voor detail, win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie was blijkbaar een moeilijke. Niemand wist dat het ging om
een versiering boven  de ingang van een appartement aan de Theresiastraat, 
tegenover het Spaarwaterveld. Maar nieuwe ronde nieuwe kansen op de boekenbon 
ter waarde van 15 euro. 

dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 
Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25
Voor afspraak bellen op (070) 3477297

Edith Pedicure

Waar bevindt zich dit detail?
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Manuele Face Lifting

Combinatie van diverse massagetechnieken.
Herstelt de elasticiteit van de huid.
Een aangename, ontspannende behandeling,
incl. epileren, peeling, dieptereiniging en masker.

Bij inlevering van deze advertentie 
een gratis ampul t.w.v. € 7,50
www.salonnolliekleijheeg.nl - (070) 385 41 71

€ 67,50

Cursus Wat doe je in nood
Op dit moment worden er voorbereidin-
gen getroffen voor een cursus Wat doe je
in nood. In deze cursus zal aandacht wor-
den besteed aan inbraakpreventie, bab-
beltrucs, brandpreventie en de
eenvoudige beginselen van de EHBO. De
cursus is bedoeld voor de bewoners van
Bezuidenhout en wordt opgezet door
Fred Fuit, lid werkgroep Oost Wijkberaad,

in samenwerking met en op verzoek van
de Hulpverleningsregio Haaglanden. De
cursus duurt één avond en zal - waar-
schijnlijk - midden september plaatsvin-
den in het Wijk- en Dienstencentrum
Bezuidenhout aan de Johannes Cam-
phuysstraat 25. Deelname is gratis. 
U kunt zich voor de cursus opgeven per
e-mail: fredfuit@gmail.com

Kruip door sluip door op drukbezocht Trees' feest (Foto: Ariane Gordijn)

Trees' feest


