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Geldig van 12 september tot 1 oktober 
2016. Niet geldig i.c.m. andere acties. 

Vraag in de winkel naar de deelnemende 
merken en actievoorwaarden.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
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• Verticale lamellen • Vouwgordijnen • Vlinderjaloezieën 
• Horizontale jaloezieën • Houten jaloezieën 
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Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97
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Krant niet ontvangen, 
laat het ons weten

Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant
voor Bezuidenhout-Midden, -Oost en 
–West. De krant verschijnt 5 keer per jaar
in een oplage van 10.500 exemplaren. 
Bezuidenhout Nieuws 54 wordt bezorgd
in de week van 9-16 december. Deadline
kopij en advertenties: 23 november.

Redactie
Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 
Marjon Damen, Roeland Gelink, John
Hermse, Mark Hoogland, Ellis Pleijter,
Paul van der Schoor,  Evelien ter Meulen,
Christof Thöne, Rabia Yesildag.

Fotografie
Koen de Lange, Willem Verheijen.

Vormgeving
Leo Leeflang

Drukwerk
Grafia Multimedia, Pijnacker

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

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

Niets uit deze uitgave mag zonder 
toestemming van de redactie worden
overgenomen.

Tarieven Bezuidenhout Nieuws
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws tegen scherpe prijzen.  

Plaats Formaat Zwart/wit Steunkleur Full color
pagina 1 x 1 x 1 x

Binnenpagina 1/32 25,00 27,50 37,50
1/8 62,00 68,20 93,00
1/4 111,00 122,10 166,50
1/3 145,00 159,50 217,50
1/2 210,00 231,00 315,00
1/1 410,00 451,00 615,00

Achterpagina 1/8 80,00 88,00 116,00
1/4 150,00 165,00 217,50
1/3 190,00 209,00 275,50
1/2 260,00 286,00 377,00
1/1 480,00 528,00 696,00

Bovenstaande tarieven gelden bij 1 x plaatsen. Bij opdrachten voor 3 of 5 x plaatsen 
profiteert u van aantrekkelijke kortingen. Zie voor een volledig tarievenoverzicht 
www.bezuidenhout.nl (linkerkolom onder de knop Wijkkrant). 
Opmaak van uw advertentie is ook mogelijk. De kosten hiervoor zijn € 12,50 per kwartier. 
Alle bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21 % btw.

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

U wilt ook graag adverteren in Bezui-
denhout Nieuws, maar u heeft nog
geen advertentie? De redactie helpt
graag met het schrijven van een pak-
kende tekst en een passende vormge-
ving tegen een schappelijke prijs.
Meer weten? Neem contact op met 
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Voorpagina: In het groen langs de Schenk.
(Foto: Fred Geelen)
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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.

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

Welkom bij de 
goedkoopste 

supermarkt van 
Den Haag

Theresiastraat 145, Den Haag

 Meer dan 80 PrijsKrakers 
per week!

 Vers belegde broodjes die u 
eventueel in de winkel kunt nuttigen.

Verse pizza, naar wens afgebakken 
in een traditionele steenoven.

Verse sushi, ter plekke bereid 
van superverse ingrediënten.

Uitgebreid grillassortiment: snacks 
als kip-borrelhapjes en gehaktballetjes, 
maar ook maaltijdelementen als 
spareribs en hele kip.

Verse maaltijden: 
Surinaams, oosters en Indisch. 
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Op 5 oktober om 15.00 uur wordt het pa-
viljoen op het Spaarwaterveld officieel 
geopend door wethouder Revis. Het zal er
die middag nat aan toegaan, want kinde-
ren van alle basisscholen in Bezuidenhout
zullen er een enorm waterballonnenge-
vecht houden, als het weer meezit. Ook zal
dan de naam van het pand worden ont-
huld. Heeft u een idee voor een leuke
naam? Dien deze dan in voor 27 septem-
ber en maak kans op een heerlijke taart
van Boheemen. 

Op het moment dat deze krant verschijnt,
is het paviljoen zo goed als klaar. Binnen-
kort kunnen hier activiteiten voor de wijk
plaatsvinden of kleine vergaderingen van
bewoners worden georganiseerd. En op
het terras kunnen ouders onder het genot
van een kopje koffie of een glaasje fris hun
kinderen in de gaten houden. 

Het gebouw is verder geheel energieneu-
traal door de dertig zonnepanelen die op
het dak liggen. Deze zijn gefinancierd door

het Wijkberaad Bezuidenhout met belang-
rijke bijdragen van Energie van Holland-
sche bodem en ASN Bank.
Zo’n mooi project verdient een mooie
naam, vindt de opdrachtgever, het Wijkbe-
raad Bezuidenhout, en dus schrijft ze een
prijsvraag uit: Wie verzint de meest origi-
nele naam voor het paviljoen? Enige be-
perking: de naam moet sprekend zijn
maar mag geen eigen naam zijn of de
naam van een persoon bevatten. Een jury
zal de inzendingen beoordelen. De win-
naar krijgt om te beginnen een heerlijke
taart van Boheemen en natuurlijk een uit-
nodiging voor de feestelijke opening van
het pand.

Meedoen aan de prijsvraag? E-mail uw in-
zending uiterlijk 27 september 2016 naar
paviljoen@bezuidenhout.nl.

Op het zelfde e-mailadres kunt u zich ook
opgeven om als vrijwilliger mee te helpen
in het paviljoen. Daarbij gaat het bij wijze
van spreken om het inschenken van een
kopje koffie of thee. Dit kan op afroepbasis
of op schema.

Verzin de leukste naam voor nieuwe paviljoen 
Op 5 oktober om 15.00 uur wordt het paviljoen op het Spaarwaterveld officieel geopend door wethouder Revis.
Het zal er die middag nat aan toegaan, want kinderen van alle basisscholen in Bezuidenhout zullen er een enorm
waterballonnengevecht houden. Ook zal dan de naam van het pand worden onthuld. Heeft u een idee voor een
leuke naam? Dien deze dan in voor 27 september en maak kans op een heerlijke taart van Boheemen. 

Het paviljoen op het Spaarwaterveld drie weken
voor de opening. (Foto: Koen de Lange)

Toekomstplannen voor Bezuidenhout
Er gaat de komende decennia veel veranderen in Bezuidenhout. Op 14 september
maakte de gemeente de toekomstplannen van Den Haag bekend. 

Uit de ‘Agenda ruimte voor de stad’ blijkt
onder meer dat het stadsbestuur veel
verwacht van de bedrijvigheid op het 
gebied van (internet)veiligheid. Ze denkt
dat op de snel groeiende The Hagues’ 
Security Campus vlak naast het station
Laan van NOI nog meer kennisinstellin-
gen komen en dat de bestaande gaan
uitbreiden. Daarnaast wordt het Beatrix-

kwartier nog meer ingezet als dé kanto-
renlocatie van Den Haag. Daarbij wordt
het stationsgebied bij Laan van NOI her-
ontwikkeld en ‘verbonden’ met het 
Beatrixkwartier tot één samenhangend
gebied.
Er waren al plannen om ter hoogte van
de Grotiusplaats over de Utrechtsebaan
te bouwen. Op langere termijn gaat er

ook gekeken worden naar wat er boven
de weg naast het ministerie van Buiten-
landse Zaken mogelijk is. En ook meer
richting het Prins Clausplein gaat er wel-
licht over de Utrechtsebaan worden ge-
bouwd.

Ga voor meer informatie naar 
www.bezuidenhout.nl
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Praktijk voor:
Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Acupunctuur
Medische fitness

U kunt bij ons rekenen op professionele
begeleiding bij het herstel van klachten
aan uw bewegingsapparaat of 
problemen in de buik- of bekkenregio.
Daarnaast bieden wij bij Fit aan de
Laan de mogelijkheid om onder bege-
leiding van een fysiotherapeut in een
kleine groep verantwoord te fitnessen.

U vindt ons op: Laan van Nieuw Oost Indië 256 - 2593 CE ’s-Gravenhage
T 0703853243 - E info@aandelaan.nl - www.aandelaan.nl

Marcus “Roast & Toast”
opende de deur op 18 Juli 2016.

 
We hopen dat je gauw een keer 
binnenloopt om te genieten van 
onze crunchy, cheesy Club Toasty's.
 
Natuurlijk ben je ook welkom voor 
een kop ko�e of een lekker biertje!
 

Theresiastraat    12D  - 2593 AN      Den Haag
T: +31   70   40 6  0 9  95
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Na jaren van plannen maken, leek het ein-
delijk in kannen en kruiken: de sterfiets-
route waarlangs fietsers comfortabel
vanuit het centrum van Den Haag, via Be-
zuidenhout naar Leidschenveen kunnen
fietsen. Zo wordt het kruispunt van de 
Juliana van Stolberglaan en de Laan van
Nieuw Oost-Indië gemakkelijk en veiliger
te passeren voor fietsers die uit de binnen-
stad komen en wordt ook het gevaarlijke
kruispunt van de Carel Reinierszkade en de
IJsclubweg aangepakt. 
Maar vlak daarvoor, op het gedeelte van
de Juliana van Stolberglaan tussen het
Stuyvesantplein en de IJsclubweg, ligt nog
een probleem. In de gemeentelijke plan-

nen valt te lezen dat er nog verder onder-
zoek zal worden gedaan om op deze plek
de situatie voor de fietsers te verbeteren.
Wat is hier aan de hand? In de oorspronke-
lijke plannen wordt hier een fietsstrook
aangelegd met aan de rechterkant par-
keerplekken en aan de linkerkant de rij-
baan. Fiets- en autoverkeer worden niet
van elkaar gescheiden, zoals bij het eerste
gedeelte, van de Juliana van Stolberglaan
tot aan het Stuyvesantplein, straks wel het
geval zal zijn: daar komt een fietspad di-
rect naast het trottoir te liggen, door een
parkeerstrook gescheiden van het auto-
verkeer.
Dat is wat het Wijkberaad Bezuidenhout
ook voor ogen heeft voor het laatste stuk
van de Juliana van Stolberglaan. ‘Dat is
veel veiliger’, zegt Fred Fuit, die zich na-
mens het wijkberaad met het verkeer be-

zighoudt. ‘Nu blijven de fietsers langs de
rijbaan.’
Maar volgens de gemeente is er geen
ruimte om de fietsstrook langs de rijbaan
in te ruilen voor een fietspad langs het
trottoir. De huidige fietsstrook wordt ook
gebruikt door brandweerauto’s en ambu-
lances. Als die strook verdwijnt, zou de rij-
baan breder moeten worden om de
hulpdiensten ruim baan te kunnen bie-
den. Dit zou ten koste gaan van de par-
keerstrook: dat scheelt 90 tot 100
parkeerplekken.
Het onderzoek van de gemeente of dit ge-
deelte van de sterfietsroute toch nog an-
ders kan worden ingericht, moet in
september klaar zijn, waarna de gemeen-
teraad er een besluit over kan nemen.

Door John Hermse

Gemeente en Wijkberaad Bezuidenhout
steggelen nog over een deel van de plan-
nen voor de sterfietsroute. 

Sterfietsroute, nog een hobbel te nemen

Pubquizzen, poppenkastkijken, spring-
kussenspringen, koekhappen, en natuur-
lijk samen borrelen en barbecueën. De
afgelopen maanden was het in menige
straat weer een feestje. Bijvoorbeeld in
de Van Imhoffstraat (1), de Mariastraat (2)
en de Jacob Mosselstraat (3).

Gezellig zo’n straatfeest!

1 

2 3 



Wij-N-Wereld BV is een echt Bezuidenhouts bedrijf dat al 10 jaar 

de meest bijzondere wijnen koopt bij kleine onafhankelijke Europese

wijnboeren. Historicus en importeur Ingo Wewer luistert graag 

feesten, partijen en verjaardagen op met wijnproeverijen en met 

prachtige verhalen over wijn en wijnboeren. 

Interesse? Bel 0648073217 of mail: info@wijnwereld.net

Wilt u gratis proeven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. 

Aanbieding: proefdoos ambachtelijke wijn (6), van 

€ 57,50 voor € 45,00 (Oostenrijk, Spanje, Italië, 

Duitsland, Frankrijk).

Ingo Wewer

Het verhaal van wijn
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Voor de deur van Nico Piket, op de hoek
van de Hendrik Zwaardecroonstraat en de
Juliana van Stolberglaan, zijn de werk-
zaamheden in april begonnen: ‘Het begin
verliep wat stroef, want er waren wat pro-
blemen om het grondwaterpeil op het
juiste niveau te krijgen. Daardoor lag de
straat twee weken langer open, maar toen
eenmaal het grondwaterpeil was ingere-
geld, ging het allemaal vrij vlot en soepel.
Ze delen de straat op in vakken en per vak
hebben ze in twee à drie weken de straat
opengebroken, het riool vervangen en de
nieuwe bestrating gelegd. Ik ben erg blij
met het resultaat. De straat knapt er flink
van op. Zeker als de bomen straks zijn ge-
plaatst. Wanneer dat is, weten we nog
niet.’ 

Tevreden
Samen met andere bewoners in Fase 1 de-
poneerde Piket foto’s van zijn woning bij
een notaris als bewijslast bij mogelijke
scheurvorming in de woning door de werk-
zaamheden: ‘Vanuit het wijkcentrum kre-
gen we uitleg wat we moesten doen. Door
dit met meerdere bewoners te doen,
kostte het deponeren van de foto’s mij 10
in plaats van 190 euro. Ook hebben wij de
gemeente en de aannemer al vooraf aan-
sprakelijk gesteld. Dat scheelt gedoe
mocht er uiteindelijk schade ontstaan. Ge-
lukkig is dat tot nu toe nog niet het geval
gebleken.’
Over de communicatie met de gemeente
en de aannemer gedurende het traject is
Piket tevreden: ‘Ik heb twee keer met en-
kele buren een informatiebijeenkomst be-
zocht en een keer zijn we naar het
gemeentehuis geweest om onze wensen
te bespreken. Niet al onze wensen zijn
meegenomen, maar we zijn blij dat we
fietsnietjes hebben gekregen voor de
bomen. Mensen zetten hun fiets toch
tegen een boom aan. Die nietjes bescher-
men straks niet alleen de bomen, maar
zorgen ook nog eens voor een net straat-
beeld.’ Ook het contact met de opzichter
en de bouwvakkers verliep goed. ‘Bij vra-

gen kregen buurtbewoners snel reactie en
als er iets met bijvoorbeeld de hekken of
de rijplaten niet goed zat dan hoefde je
maar een van de mannen aan te spreken
en ze pakten het op.’  

Ronduit slecht
In de Usselincxstraat zijn de werkzaamhe-
den op 31 augustus gestart. Niet helemaal
volgens eerdere berichten vertelt bewoon-
ster Heike Wientgens: ‘We ontvingen op
een gegeven moment een brief van de ge-
meente dat onze straat op 23 september
aan de beurt zou zijn. Tot er vier weken
vroeger ineens borden in onze straat ston-
den en er werd begonnen met de werk-
zaamheden. Op zich niet erg, maar ik was
wel wat verrast.’ Wientgens hoopt dat de
vervanging van het riool een einde maakt
aan een hoop ellende die zij en haar buren
hebben ondervonden. ‘Eind juni zakten na

een hevige regenbui de stoeptegels voor
ons portiek in. De gemeente is langs ge-
weest en dichtte het gat, maar de proble-
men bleven; het bleek helemaal mis te zijn
met de riolering. Het was zelfs zo erg dat
de kruipruimte bij de buren vol stond met
ontlasting. Samen met de buren heb ik al-
lerlei acties ondernomen om het op te los-
sen, maar op dit punt verliep de samen-
werking met de gemeente ronduit slecht.’ 
Over de werkzaamheden van het opbreken
van de straat is Wientgens wel positief:
‘Het gaat snel, de mannen werken hard en
het resultaat is mooi. Ik begreep wel dat er
tijdens de werkzaamheden een gasleiding
is geraakt. Ik hoop dat het allemaal goed
gekomen is, want er zaten hierdoor wel
ineens drie huizen zonder gas.’

Door Mark Hoogland

In Bezuidenhout-Oost wordt naar verwachting Fase 1 van het vervangen van de riolering
en de aanleg van nieuwe bestrating eind februari 2017 afgerond. Bezuidenhout Nieuws
peilde alvast enkele ervaringen.

Riool Fase 1

‘De straat knapt er flink van op’

Bomenonderzoek voor Fase 2
Voorafgaand aan het begin van Fase 2 is er onderzoek gedaan naar welke bomen
aan de Carel Reinierskade, de Sillestraat en de Stuyvesantstraat mogelijk weg moe-
ten of moeten worden verplaatst. Verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente
Eveline Kokx: ‘Wat we hebben geleerd van Fase 1 is dat het goed is om een bomen-
onderzoek ruim vooraf te laten plaatsvinden. Het onderzoek, uitgevoerd door een
externe partij, dient als advies voor de besluitvorming aan het college. Dat zal eind
september begin oktober zijn. Dan kunnen we ook de resultaten van het onderzoek
openbaar maken.’

Nico Piket: ‘Ik ben erg blij
met het resultaat.’ (Foto:
Koen de Lange)



Autobedrijf Houtwijk ‘Bezuidenhout’

Autobedrijf Houtwijk
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat Laan van N.O.I
(070) 383 84 05
info@autohoutwijk.nl
www.autohoutwijk.nl

Beter een goede buur

dan een verre dealer!
 

Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

Sinds 1935 verzorgen wij de begrafenissen van
huisdieren.Later werd het mogelijk om huisdieren te
cremeren; ook in Den Haag.

Ons crematorium onderscheidt zich door een huiselijke
sfeer. Door onze ruime openingstijden zijn wij in staat een
goede service te verlenen.

Met uw persoonlijke wensen houden wij rekening en bieden
u de gelegenheid om op een waardige manier afscheid te
nemen van uw huisdier.

Indien u niet in staat bent uw huisdier zelf te brengen, 
kunnen wij voor vervoer zorgen, zowel bij u thuis als 
vanaf de dierenarts.

Het crematorium is op werkdagen geopend van 9.00 uur 
tot 21.00 uur. Zaterdag, zondag en op feestdagen van 
14.00 uur tot 18.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak.

De as wordt door ons regelmatig over zee verstrooid. 
Bij individuele crematie kunt u de bestemming van de as 
zelf bepalen. U kunt de as een vaste plek geven in een 
door u gekozen urn, of de as zelf verstrooien. 
U krijgt de as dan mee in een asbus.

Voor informatie: 
Adres: Orionstraat 8 - 2516 AS  Den Haag (Binckhorst)
Voor afspraken en informatie zijn wij 24 uur per
dag telefonisch bereikbaar op: (070) 382 55 00
www.haaglandencrematorium.nl

(Advertentie)

Familiebedrijf Alexandria bv onderscheidt zich door het leveren van herkenbaar en hoog-

waardig vakwerk, dat gepaard gaat met een uitstekende service op basis van jarenlange 

praktijkervaring. Wat ons bedrijf bijzonder maakt, is de liefde en trots voor ons vak. 

Vraag vrijblijvend een offerte aan 

op www.alexandriabv.nl voor 

een van onze diensten.

ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS IS DE AANNEMER VOOR HET BEZUIDENHOUT
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Nextdoor Bezuidenhout brengt 
breiende buren samen

Transformatie gebouw aan Marialaan start in oktober

Dijkerman: ‘Ik kwam achter het bestaan
van Nextdoor toen ik tijdens het uitlaten
van de hond aan de praat raakte met mijn
achterbuurvrouw. Ik heb me direct aange-
meld vooral omdat ik het handig vind om
op de hoogte te zijn van evenementen in
de wijk.’ 
Dijkerman is al tien jaar lang fanatiek quil-
ter. Nadat ze zich had aangemeld bij Next-
door, besloot ze een oproep te plaatsen
om samen met buurtgenoten te handwer-
ken. ‘Het is gezellig om samen met ande-
ren bezig te zijn, en ik dacht dat er in de
wijk toch meer mensen moeten zijn die
dit leuk vinden.’ 
Dat bleek het geval. Binnen een paar
dagen had ze veertien aanmeldingen, alle-
maal mensen uit de buurt die ze tot dat
moment nog niet kende. De groep is dus
te groot om bij iemand thuis bij elkaar te
komen. ‘Gelukkig kunnen we in het Wijk-
en Dienstencentrum aan de Johannes
Camphuijsstraat terecht. In september be-
ginnen we, elke tweede en vierde dinsdag
van de maand. De ruimte is groot, we kun-
nen wel 30 of 40 mensen kwijt. Dus als er
nog mensen interesse hebben, dan kun-
nen ze zich melden via caroline.dijker-
man@gmail.com. In het wijk- en

dienstencentrum staan ook naaimachines
die we mogen gebruiken en het kost alle-
maal niets.’
Het idee dat iets als handwerken niet sa-
mengaat met een nieuw medium als
Nextdoor vindt Dijkerman onzin: ‘Hand-
werken is hip, het mag weer. Er is een
trend gaande, steeds meer mensen zoeken
gezelligheid. Deze laagdrempelige manier
van samen iets doen, past daar helemaal
in.’

Door Marjon Damen

Dit is één jaar later dan vorig jaar is aange-
kondigd. De opschorting heeft als voor-
naamste reden de onderhandelingen met
een belegger. ‘We hebben er op een be-
paald moment voor gekozen om de exploi-
tatie van de studenten- en de
starterstudio’s niet zelf te doen,’ vertelt
Jaco de Hon, planontwikkelaar bij Adriaan
van Erk. ‘Wij zijn en blijven een bouwende
ontwikkelaar en willen dan ook geen ver-

huurder van grote wooncomplexen zijn.
Dit uitgangspunt betekende dat we op
zoek moesten naar een belegger die het
wooncomplex van ons wilde overnemen.’
Inmiddels worden er gesprekken, in een
vergevorderd stadium, gevoerd met een
belegger die het geheel wil overnemen
zodra de transformatie is afgerond. De
Hon kan de naam van die partij nu nog
niet noemen. Het streven is om in augus-

tus 2017 de toekomstige bewoners het to-
taal vernieuwde pand te laten betrekken.
In het wooncomplex komen circa 180 stu-
denten- en 15 starterstudio’s met een
groot dakterras.
Meer informatie over deze studenten- en
starterstudio’s vindt u op de website van
Adriaan van Erk: www.adriaanvanerk.nl
onder het kopje in ontwikkeling/Den
Haag, Marialaan. Als u het contactformu-
lier invult, houdt Adriaan van Erk u op de
hoogte van de vorderingen van dit project.

Door Mark Hoogland

Caroline Dijkerman uit de Emmastraat plaatste onlangs een oproep op de buurtapp
Nextdoor. Ze zocht mensen die samen met haar een avond in de maand willen handwer-
ken. Ze verwachtte een handjevol reacties. Dat werden er meer.

In oktober start Adriaan van Erk met sloopwerkzaamheden in het voormalige kantoor
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de Koningin Marialaan. De sloop-
melding bij de gemeente is inmiddels gedaan. Het streven is om vóór het studiejaar van
2017 de 195 studenten- en starterstudio’s gereed te hebben. 

De handwerkgroep voor
het eerst bij elkaar. Tweede
van links Caroline Dijker-
man. (Foto: Fred Geelen)

Nextdoor is een internetdienst en app
waarmee je gemakkelijk contact
maakt met je buren. Voor de app is Be-
zuidenhout verdeeld in Midden,
Noord, Oost en West. Wijkbewoners
melden er bijvoorbeeld dat hun huis-
dier vermist is, geven tips hoe meeu-
wenoverlast tegen te gaan en wijzen
op interessante evenementen in de
buurt. Bezuidenhout-Midden telde
eind augustus 292 leden, Noord 200,
Oost 123 en West blijft nog achter met
9 leden. De app is gratis te downloa-
den in de Apple App Store of de
Google Play Store. 



KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Kwaliteit 
wint 
altijd!

TERRAS - LUNCH - BORREL - DINER

LOUISE DE COLIGNYSTRAAT 53 - 070 381 40 14 

Schoonheidssalon Nollie Kleijheeg

NIEUW IN DE SALON:
Warmte/lichttherapie opkikker voor uw:

             l huid   l gezondheid   l spieren/gewrichten

             l humeur/stemming       l conditie 
               
               Paulinastraat 88 - 2595 GK  Den Haag 
              www.salonnolliekleijheeg.nl - 06 23659531

Van Alphenstraat 60a
2274 NC  Voorburg
070 383 42 62 - 06 547 412 60

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

AUTO SERVICE MULDERS
PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK
BANDEN – A.P.K – BEURTEN
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Helaas zijn het - ook in Bezuidenhout -
vaak ouderen die slachtoffer worden van
babbeltrucs. Oplichters en dieven probe-
ren u van alles op de mouw spelden met
maar één doel: bij u binnenkomen en u
iets afhandig maken. Misschien voelt u
dat er iets niet in de haak is, maar vindt u
het onbeleefd om zo iemand niet te
woord te staan of binnen te laten. Toch,
laat onbekenden nooit binnen. 
Oplichters zijn er in alle soorten en maten:
vriendelijk ogend, vertrouwenwekkend,
man, vrouw, jong, oud. Een ding is zeker: ze
zijn vooraf niet te herkennen. Ze kunnen
zich aan u voorstellen als medewerker van
de thuiszorg of een energiebedrijf, of als
nieuwe buur. Ze kunnen u om hulp vragen,
bijvoorbeeld om geld voor benzine of een
taxi. Maar ze kunnen u ook iets aanbieden.
Over al dit soort smoesjes is goed nage-
dacht en daarom klinken ze ook vaak ge-
loofwaardig. Laat u echter niet foppen,
want deze mensen willen maar één ding
en dat is bij u binnenkomen. Eenmaal bin-
nen zorgt de dader - soms zijn het er meer

- dat u wordt afgeleid en als hij of zij weg
is, ontdekt u dat ook uw bankpas, geld of
sieraden zijn verdwenen.

Tips
Laat nooit zomaar onbekenden binnen.
Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten
met een kierstandhouder. Of laat een
deurspion in de deur zetten. Zo kunt u zien
wie er voor de deur staat zonder de deur
te hoeven opendoen.
Kent u de persoon die aanbelt niet en ver-
trouwt u het niet? Vraag dan eerst wie het
is en wat hij of zij komt doen. Vraag ook al-
tijd naar een legitimatiebewijs. Ook als ie-
mand zegt van de gemeente, een bedrijf
of instelling te zijn. Heeft iemand geen be-
wijs bij zich, maak dan een nieuwe af-
spraak. Vertrouwt u het niet? Bel dan 112.
Raak niet in paniek als mensen met ge-
weld binnen willen komen. Blijf altijd rus-
tig en probeer met praten de man of
vrouw naar buiten te krijgen. Kijk goed
naar de persoon en probeer te onthouden
hoe hij of zij er uit ziet. Zijn ze de deur uit,

kijk dan door het raam waar ze heen
lopen. Bel direct 112 en vertel uw verhaal.
Loop nooit met iemand mee naar buiten.
Vaak komen dieven met z’n tweeën. De
ene persoon maakt een praatje met u, ter-
wijl de andere uw huis binnensluipt om
spullen te stelen. Houd daarom ook uw
achterdeur op slot als u alleen thuis bent.
Soms komt iemand via de achterdeur uw
huis binnen om uw spullen te stelen. 

Ernst Käuderer en Hans van der Linde

Mantelzorgers in Den Haag ontvangen
jaarlijks 100 credits om te shoppen in de
webwinkel, vrijwilligers krijgen een te-
goed van 20 credits. Deze kunnen bijvoor-
beeld worden besteed aan een
bioscoopbon (7 credits), een Rituals-vou-
cher (8 credits), een bezoek aan Maduro-
dam (12 credits) of een 3-gangenmenu bij
Humphrey’s (20 credits). De toegewezen
credits zijn gedurende het hele kalender-

jaar geldig, maar moeten wel uiterlijk 31
december 2016 zijn besteed. 
Iedere Haagse vrijwilliger die vrijwilligers-
werk doet in Den Haag én iedereen die
zorgt voor een ander in Den Haag kan zich
digitaal aanmelden. Met de code die u na
de goedgekeurde registratie per e-mail
ontvangt, kunt u shoppen. 
Er is een webwinkel voor mantelzorgers
(www.denhaagmantelzorg.nl/webwinkel)

en een voor vrijwilligers (www.denhaag-
doet.nl/webwinkel). Aanmelden voor
beide kan ook. 

Voor hulp bij het registreren kunt u bellen
met de servicetelefoon: 070-3024419 (ma
t/m vr, 09.00-17.00 uur) of langsgaan bij
een van de gemeentelijke servicepunten
in de stad.

De wijkagent over 

Babbeltrucs

Bezuidenhout heeft twee wijkagenten: Ernst Käuderer en Hans van der Linde. Zij zijn de schakel tussen wijkbewoners en 
politie als het gaat om veiligheid. In deze rubriek vertellen zij hoe u uw eigen veiligheid en die van anderen 

zoveel mogelijk kunt waarborgen. 

Ernst Käuderer (links) en Hans van der Linde.
(Foto: Willem Verheijen)

De Gemeente Den Haag waardeert de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Deze Ha-
genaars, waaronder natuurlijk ook Bezuidenhouters, doen belangrijk en bijzonder werk.
Daarom mogen zij ook dit jaar shoppen in een speciale webwinkel. De cadeaus variëren
van gezellige uitstapjes tot gezonde producten. 

Cadeaus voor vrijwilligers en 
mantelzorgers in Bezuidenhout 



Snack GUL 03

Ambulant Pedicure

Voor al Uw voetverzorging aan huis
Voor meer info of een afspraak bel:

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

Tegen inlevering van deze bon een Dürüm
doner van 4 euro voor 3,50 euro, één doner
per bon (alleen afhalen) 070-347 10 42.
www.snackgul03.nl - Pahudstraat 156 

MONTAGEBEDRIJF

Maystraat 38 - 2593 VW  Den Haag - 070 385 95 69

0654 20 11 13 - info@emdejager.nl - ww.emdejager.nl

E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!

Cornelis v/d Lijnstraat 128 b - 2593 CM  Den Haag
06 295 557 45

www.ariestweewielerservice.nl

Arie’s Tweewieler Service

reparatie van alle merken rijwielen

Binnenkort bestellen via de website van India Glory. 

Wij bezorgen in de volgende steden: Den Haag (Ypenburg), Delft, 

Leiden, Nootdorp, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer

De ontmoetingsplek in Bezuidenhout, waar tegen een ge-
ringe vergoeding ruimte beschikbaar is voor allerlei initia-
tieven uit de buurt. 
Voor, door en met buurtbewoners worden hier cursussen,
workshops, sportactiviteiten en andere bijeenkomsten ge-
organiseerd op sociaal-, maatschappelijk-, creatief- en
sportief gebied.
Beschikbare ruimten: gymzaal, bewegingsruimte, creativi-
teitruimte, professioneel ingerichte keuken, eetkamer en
een presentatieruimte.

Voor het aanbod kijk op www.puntzuid.nl 

Wil je zelf iets organiseren? Kijk eens op de website en
stuur een mail naar info@puntzuid.nl Wij nemen contact
met je op.

Buurthuis PuntZuid

Van Heutszstraat 12

2593 PJ  Den Haag
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Tweede 1e Haagse hedendaagse kunstmarkt
Qua bezoekersaantallen viel de tweede editie van de 1e Haagse hedendaagse kunst-
markt de organisatoren misschien een beetje tegen. Qua aanbod van kunst, muziek en
sfeer viel er echter volop te genieten op de Koningin Marialaan op 20 augustus. Een van
de 54 standhouders meende zelfs dat de locatie ‘gezellig Frans’ aandeed. Het moet ge-
zegd: zonder geparkeerde auto’s is het in een zonovergoten en lommerrijke Koningin
Marialaan zeer plezierig vertoeven. (Foto’s: Koen de Lange)

15

1e Haagse Hedendaagse
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Iedere zondag rond vijf uur drinkt Jan (83)
een borrel met een zoutje en iedere
zondag komt rond diezelfde tijd een
buurtgenoot zijn sigaar aansteken. Jan is
blind, vanaf zijn geboorte al, en durft geen
lucifer aan te steken.

Hij woont al ruim zeventig jaar in het-
zelfde huis in het Bezuidenhout, eerst met
zijn ouders en jongere broer. Vanaf 1982 al-
leen. Hij kent het huis goed en wil niet ver-
trekken.

Thuishulp heeft de voormalige corrector
van de blindenbibliotheek liever niet. Een
taxichauffeur doet boodschappen, de
schoonmaakster ook de was, zijn voorma-
lige cheffin komt zaterdags voor een kop
koffie en Jan regelt zijn buurtgenoten voor
de rest van zijn hulp. Sinds kort gaat de
deur af en toe open voor de wijkverpleeg-
ster. Medische hulp vraagt Jan zijn helpers
niet.

De ene buur komt voor het opwarmen van
de magnetronmaaltijd, de andere
voor het koken van een paar eieren en
weer een ander voelt zich verantwoorde-
lijk voor het onkruid in de tuin en het af-

voeren van de vuilnis. Zijn ontbijtkoek en
door de taxichauffeur gesmeerde lunch,
eet hij bij het keukenaanrecht. 

Jan is vooral thuis. Om zes uur staat hij op,
luistert muziek, doet 's middags nog wat
correctiewerk op de brailleschrijfmachine
voor zijn oude werkgever. Op dinsdag-
avond in bad en drie keer per week met
een teiltje lauw water de scheerbeurt. Ver-
der wacht hij op wat aanloop van zijn
mantelzorgers en de koerier van de apo-
theek. Om negen uur gaat hij naar bed.

Eénmaal per week rijdt een taxibusje hem
naar een kennis voor een maaltijd. Vroeger
ging Jan vaker buiten de deur dineren,
maar sinds de sigaar in de horeca verbo-
den is, gaat hij liever niet meer weg. 

Hollandse Beelden is een nieuw tijdschrift geheel gevuld met lange beeldreportages. Het magazine is een idee
van fotograaf, uitgever en Bezuidenhouter Roel Rozenburg. In het eerste nummer staat onder meer een ontroe-
rende fotoreportage gemaakt door Rozenburg van wijkgenoot Jan, die blind is en al bijna zeventig jaar in het-
zelfde huis woont, mede dankzij de hulp van buren. Bezuidenhout Nieuws mocht een deel van deze
fotoreportage plus de bijbehorende tekst overnemen. Kijk voor meer informatie op www.hollandsebeelden.nl 

Roel Rozenburg lanceert magazine Hollandse Beelden

Wijkgenoot portretteert leven  
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Thuis moet hij wel dagelijks in
beweging blijven. De fysiothera-
peut heeft Jan oefeningen gege-
ven; tien keer heen en weer
lopen tussen de voor- en de ach-
terdeur, tweemaal de trap op en
af en de strekoefeningen tussen
de aanrecht en de keukentafel.

Jan heeft nooit thuishulp gewild. Hij
vreest voor administratieve rompslomp,
rommel in zijn keuken en vindt het teveel
gedoe. Zo'n thuishulp mag niet alle klusjes
doen, daar komt dan weer een ander voor
– op altijd wisselende tijden. Daar raakt
Jan te veel van in de war.

Dus belt hij de buurvrouw als hij iets heeft
laten vallen, kwijt is of iets te eten wil. Als
de telefoon niet wordt opgenomen, moet
hij iets langer rondbellen. Maar Jan vindt
altijd iemand die voor hem komt.

     

   blinde wijkgenoot
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Ik fiets met enige regelmaat bewust op
verboden paden door het Haagse Bos. Ik
hoop te worden betrapt door een bos-
nimf, die daar rondwaart.
Staatsbosbeheer is op de hoogte van de
aanwezigheid van deze mythische half-
godin. Sterker, ze hebben haar aangeno-
men. Jenny van Leeuwen is boswachter,
met als werkterrein Haagse Bos en Ma-
lieveld. Leuk dat Bruce Springsteen daar
even was, maar Jenny is de echte
Haagse Boss. Een lucide verschijning is
ze: mooie, intense ogen, rood haar. 
Bovenal beschikt Jenny over een onge-
looflijke blijmoedigheid.
Kent u hardloper Churandy Martina?
Natuurlijk. Iedereen heeft tijdens de
Olympische Spelen genoten van deze
goedlachse hardloper. Wat heet, heel
Nederland liep met hem weg. Als die
Martina niet positief bevonden wordt,
dan vreet ik m’n hoed op. De hardloper
uit Curaçao kwam op de 200 meter 0,01
seconde tekort voor een medaille. Een
ander zou zichzelf nooit meer in een ge-
wone spiegel aan durven kijken - laat
staan een medaillespiegel. 
Jenny, onze bosnimf, straalt net als Mar-
tina: van binnenuit. Maar Jenny is
schuchter. Zij is niet als Churandy, die
na zijn nederlaag tóch alle aanwezigen

uitvoerig bedankte, tot aan de ijscoman
buiten het stadion. Ook de kijkers die
opbleven om hem te zien falen werden
vriendelijk bedankt. Hij gaat iedere indi-
viduele nachtkijker thuis bezoeken met
een stuk tèrt: vlaai uit Curaçao. 
Al die poespas heeft Jenny niet nodig.
Onze boswachter schrijft heerlijk posi-
tief op haar blog over het kleinste leven
dat er is en vormt daarmee een tegen-
wicht voor al het grote slechte nieuws
waarmee we dagelijks worden vergif-
tigd. Nu maar hopen dat ze niet wordt
ontdekt door Mark Rutte, die Churandy
misbruikte voor eigen gewin: 'Martina
is de vrolijkste man van Nederland - na
mij.' 
Wél weet ik dat Jenny net zo beroemd
wordt als Freek Vonk. Met één verschil:
Jenny doet het met de levende natuur;

Freek doet het met een prehistorisch
skelet. Ik weet wel wie ik liever zou zien.
Stiekem blijf ik smachten naar een ont-
moeting met Jenny, tijdens mijn verbo-
den fietstochten. De boete zal ik
koesteren als bewijs.

Deze ode aan Jenny van Leeuwen is ge-
schreven door Sjaak Bral en verscheen
als column op 27 augustus in het
AD/Haagse Courant.

Bezuidenhouter Bral is schrijver, caba-
retier en televisiepresentator. Zijn eer-
ste volksopera De Vloek op
Scheveningen stond van 8 tot 14 sep-
tember op de planken van het Zuider-
strandtheater. Bral schreef het script en
speelde de verteller en enkele bijrollen.

Bosnimf ‘Leuk dat Bruce Springsteen
daar even was, maar Jenny is de
echte Haagse Boss.’ (Foto: Wil-
lem Verheijen)
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Presentatie plannen voor pleinen in Oost 

Energie van Hollandsche bodem organiseert een informatiebijeenkomst over het toe-
komstige zonnepark ‘t Oor aan de Loolaan. U bent van harte welkom in het Wijk- en
Dienstencentrum Bezuidenhout op donderdagavond 6 oktober. We vertellen u dan
graag meer over het zonnepark en beantwoorden al uw vragen.

Het zonnepark krijgt 13.000 zonnepanelen
en daarmee kunnen ruim 400 tot 600
huishoudens hun groene energie opwek-
ken en hun energierekening verlagen. Dat
is goed voor uw portemonnee. 

Verlaag uw energierekening
Uw eigen 100 procent groene energie op-
wekken zonder dat u zonnepanelen op uw
eigen dak hoeft te leggen, hoe makkelijk is
dat? Doe samen met uw buurtgenoten
mee in het collectieve zonnepark ‘t Oor. U
kunt zich inschrijven als u in een van deze
postcodegebieden woont: 2244, 2245, 2511,
2514, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595 en 2596.

Ook voor ondernemers
Ondernemers (mkb, zzp’ers) met een klein-
verbruikaansluiting kunnen tot 10.000

kWh per jaar ook meedoen, mits actief in
het postcodegebied

Vragen?
‘Hoe gaan jullie het inrichten, wie mogen
er meedoen, hoe zit het met de terugver-
dientijd, moet ik overstappen van energie-
leverancier?’ Mogelijk allemaal vragen,
waar we graag antwoord op willen geven.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat u
ons ziet en weet wie wij zijn.

Over Energie van Hollandsche bodem
Wij willen op een onafhankelijke wijze bij-
dragen aan een eerlijke en duurzame sa-
menleving. We willen oplossingen bieden
en u laten ervaren dat je eigen stroom op-
wekken, leuk en eenvoudig is. Waarom
nog langer afhankelijk blijven van ver-
vuilde fossiele brandstoffen die opraken,
terwijl de zon ons dagelijks voorziet van
100 procent schone energie? De beste
energie wek je zelf op! Doe mee.

Het voorlopig ontwerp omvat zowel een
samenhangend plan voor de openbare
ruimte van Bezuidenhout-Oost als per
plein een uitgewerkt voorstel voor de in-
richting. Dit ontwerp is het resultaat van
een aanhoudend enthousiaste inzet van
buurtbewoners en de uitkomsten van eer-
der georganiseerde workshops en een
wijkbrede enquête. Van eind september
tot medio oktober presenteert de project-
groep Pleinen (zie foto), waarin de ge-
meente en de werkgroep Pleinen
samenwerken, tijdens vijf openbare ‘plein-
gesprekken’ de plannen voor de inrichting
van vijf beeldbepalende pleinen met een
buurtfunctie voor de wijk.

Vijf pleinen
Op maandag 26 september wordt het
Plein Hendrik Zwaardecroonstraat/Stuyve-

santstraat besproken, op woensdag 
28 september het Stuyvesantplein, op
maandag 3 oktober het De Silleplein, op
maandag 10 oktober het Plein Van Heutsz-
straat/Loudonstraat en op woensdag 
12 oktober het Plein Lansberge/Cornelis
Van der Lijnstraat.

…en de andere pleinen?
Niet ieder plein wordt op een afzonderlijke
inspraakavond besproken. De meeste, klei-
nere pleinen zijn eerder besproken tijdens
de reguliere straatgesprekken over de her-
inrichting van de straat. Alle ontwerpen
zijn (binnenkort) online in te zien op
www.pleinenbzh.nl, waar ook meer infor-
matie over dit bijzondere project is te vin-
den. 
Houd u er rekening mee dat de pleinen
van fase 3 nu nog niet gedetailleerd zijn

uitgewerkt. Dit hangt samen met de fase-
ring (drie fases) en uitvoering van de ver-
vanging van het riool en de herinrichting
van de straten. 

De pleingesprekken vinden plaats in het
Wijk- en Dienstencentrum, Johannes 
Camphuijsstraat 25, en duren van 
19.30 – 21.00 uur. 
De gesprekken zijn openbaar en voor ie-
dereen toegankelijk. De organisatoren
vinden het echter wel fijn als u zich van
tevoren aanmeldt via: pleinen@bezuiden-
hout.nl

Door werkgroep Pleinen

Locatie: Wijk- en Dienstencentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuijsstraat 25 
Datum: 6 oktober. 19.30 uur inloop met koffie en thee; 20.00 uur presentatie 
Meer info: www.evb.nl en www.facebook.com/evhb.nl/

Het voorlopig ontwerp voor de inrichting van de pleinen in Bezuidenhout-Oost is klaar.
De plannen voor vijf pleinen worden op vijf afzonderlijke avonden aan de bewoners ge-
presenteerd vanaf eind september. 

(Advertorial)

Informatieavond zonnepark ‘t Oor

100 % duurzame energie opgewekt in uw eigen buurt



GROENEWEG
sigarenspeciaalzaak - staatsloten - lotto/toto

Juliana van Stolberglaan 284 - 2595 CP  Den Haag tel: 070-3855202
geopend: dinsdag t/m vrijdag van 7.00 – 17.30 uur zaterdag van 8.00 – 17.00 uur

TABAC&GIFTS

International school

Special education
School voor dyslectie

Amalia Van Solmstraat 155
2595 TA  Den Haag

+31 (0)70 335 56 98
infolse@hsvdenhaag.nl

Koningin Sophiestraat 24a
2595 TG  Den Haag

+31 (0)70 324 34 53

Tarwekamp 3
2592 XG  Den Haag

+31 (0)70 335 09 59
fdjong@hsvdenhaag.nl

d e  H a a g s c h e  S c h o o l v e r e e n i g i n g

Lunchroom & Catering
Theresiastraat 142 - Den Haag - 070 385 82 61

www.nieuwengelhard.nl 

Iedere dag een compleet ontbijt 
inclusief verse jus en koffie 
voor € 6,95. Binnenkort
bij ons verkrijgbaar 
heerlijke gezonde 
yoghurt ontbijtjes.

Wij bezorgen al uw broodjes
� 13 smaken verse thee
� Gratis WiFi
� Elke dag diverse nieuwe kranten en leesbladen
� Ook zondag geopend
� De scholen zijn weer begonnen wij bieden studenten van 
    het Mondriaan 10% korting op vertoon van hun schoolpas.

Lekker koffie drinken met een gebakje. 
O.a. appeltaart, kwarktaart, carrottaart, cheesecake, 
chocolade truffel of chipolatataart.

Theresiastraat 43
2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67
www.verweykappers.nl

GIVE2CARE gaat van start
in Bezuidenhout!

Give2Care is een nieuw project waarbij (on)gebruikte

hulpmiddelen worden uitgeleend aan wijkbewoners die

niet de mogelijkheid hebben om een nieuw hulpmiddel

aan te schaffen. Denk hierbij aan een rollator, rolstoel,

kruk, douchebeugel etc..

Help een ander! 
Heeft u hulpmiddelen die u niet (meer) gebruikt? 

Wij geven ze graag een tweede kans! 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wijk-

centrum Bezuidenhout: 070-2052560.
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Langs de Schenk bij de Nieuwe Veen-
molen. Het was de ideale groene om-
geving voor de Ecomarkt die er op 28
augustus plaatsvond. 

De gemeente Den Haag vertelde er
onder meer dat er in het najaar een re-
geling komt waardoor ook kleinere Ver-
enigingen van Eigenaren (minder dan
tien woningen) subsidie kunnen krijgen
voor duurzame investeringen en onder-
houd. VvE’s die aan de slag willen met
duurzaam onderhoud kunnen boven-
dien subsidie krijgen voor het opstellen
van een meerjaren duurzaam onder-
houdsplan. 
Duurzaam Den Haag vroeg aandacht
voor de Operatie Steenbreek. Dat is een
landelijke actie waarbij mensen als ze
een tegel uit hun tuin inleveren daar
gratis een plant voor terugkrijgen. Daar-
mee wil men de versteende tuin een
halt toeroepen en dieren en insecten
weer een kans in de tuin geven en het

regenwater weer beter laten weglopen.
Ekoplaza Theresiastraat was aanwezig
met een assortiment van vers fruit om
duidelijk te maken dat al haar producten
100 procent biologisch gecontroleerd
zijn en dat de leveranciers hiervoor een
goede prijs krijgen. Twee kraampjes ver-
der promootte Spar Angela dat haar
klanten ook voor biologische producten

heel goed terecht kunnen in de super-
markt aan het Stuyvesantplein.
Mede-organisator Nicole Mekel van Na-
tuurlijk Nicole keek tevreden terug op de
Ecomarkt. Niet alleen had stadsdeeldi-
recteur Lilianne Blankwaard de door
haar ontwikkelde wandeling Van Gogh
langs de Schenk geopend, ook is er steun
voor een Schenkfestival volgend jaar.

Duurzaam Bezuidenhout

Ecomarkt biedt duurzame nieuwtjes

           
              

Zonnepanelenpark
’t Oor

Op de Ecomarkt presenteerde zich
ook Energie van Hollandsche
Bodem (EvHB). Deze organisatie
wil 13.000 zonnepanelen leggen
op het terrein ’t Oor aan de Lool-
aan. Wat een paneel de afnemer
gaat kosten, kon nog niet worden
gezegd, maar op 6 oktober is er
een informatieavond in het Wijk-
en Dienstencentrum Bezuiden-
hout waar de plannen verder wor-
den toegelicht. Zie voor de details
ook pagina 19. 

Meer dan veertig bewoners hebben zich
inmiddels ingeschreven voor ongeveer
350 zonnepanelen in het project Groen
Hofzicht. Daarmee zijn de 500 zonnepa-
nelen die maximaal worden geplaatst
op het dak van het hoofdkantoor van
Aegon in Mariahoeve al bijna verkocht.

Vergroenen gaat bewoners uit Bezui-
denhout, Marlot, Mariahoeve en het
Voorburgse Essesteijn aan het hart, stelt
Cees Redegeld. Want, vertelt de voorzit-
ter van de Coöperatie Groen Hofzicht, al
direct na opening van de inschrijving op
de zonnepanelen stroomden de aanvra-
gen binnen. Redegeld is blij met die be-
langstelling. ‘Eerder dit jaar peilden we
de interesse voor deelname onder de be-
woners uit de postcodes 2591 tot en met
2594 plus 2272 en 2273. Die bleek hoog te
zijn. Daardoor geïnspireerd zijn we met
negen vrijwilligers van start gegaan om
dit van de grond te krijgen. Nu de inte-
resse zo groot blijkt, gaan we natuurlijk

voor het maximaal aantal ingeschreven
panelen, 500! Inschrijven kan dus nog.’
Binnenkort beslist het coöperatiebe-
stuur welk bedrijf de zonnepanelen-
installatie op het dak van het Aegon-
hoofdkantoor gaat realiseren. Dan zal
ook de definitieve prijs van een zonnepa-
neel bekend worden gemaakt.

Geïnteresseerd in deelname? Ga voor
meer informatie en het inschrijfformu-
lier naar www.groenhofzicht.nl. Wees
er snel bij, want de planning is dat de
zonnepanelen-installatie van Groen
Hofzicht uiterlijk begin 2017 is gereali-
seerd.

Zonnepanelen Groen Hofzicht gewild

Duurzaam shoppen
in het groen. (Foto:
Fred Geelen)

Door werkgroep Duurzaam Bezuidenhout



Huis verkopen?

De Eerensplein 8 Den Haag

+31 (0)70 30 40 141

www.are.nl

Door opleving huizenmarkt 
behoefte aan nieuwe en 
leuke woningen in de verkoop

Nieuwe woningen worden 
ook snel weer verkocht

Voor woningen met 
achterstallig onderhoud 
ook de juiste oplossingen

Heldere presentatie en 
professionele foto’s Funda

We komen graag vrijblijvend 
langs voor een gratis 
waardebepaling

Eerlijke courtage 
en lage opstartkosten

De makelaar in het Bezuidenhout
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Halverwege de 19e eeuw verlengde de
Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat-
schappij de eerste spoorlijn, die liep van
Amsterdam naar Haarlem, via Leiden en
Den Haag tot Rotterdam. Voor deze lijn
werd in de regeringsstad het architecto-
nisch fraaie station Hollandsch Spoor ge-
bouwd. Naast de noord-zuid-verbinding
ontstond al snel de behoefte aan een
spoorlijn van Den Haag naar Utrecht met
aansluiting op het achterland. De invloed-
rijke en machtige Nederlandsche Rhijn-
spoorweg-Maatschappij wilde voor die lijn
een station zo dicht mogelijk bij het
Haagse stadscentrum. De keuze viel op
een locatie aan de Bezuidenhoutseweg.
Voor het station en het spoorwegemplace-
ment moest niet alleen een rij prachtige
herenhuizen, de zogenoemde ‘Lyonnetse
paleisjes’, wijken, ook het Haagse stadsbe-
stuur beschouwde het project als een
blokkade tussen het stadscentrum en de
nieuw aan te leggen wijk Bezuidenhout en
een ernstige belemmering voor de voorge-
nomen logische stratenaanleg en bebou-
wing. De spoorwegmaatschappij legde het
bezwaar eenvoudig naast zich neer: eind
april 1870 werd het Rhijnspoorstation ge-
opend. 

Alternatieven
In 1905 adviseerde de bekende architect
Hendrik Berlage de regering, die de parti-
culiere spoorwegmaatschappij in 1890
had overgenomen, de spoorlijn richting
Utrecht om te leggen naar Hollandsch
Spoor. Het Rhijnspoorstation, inmiddels
omgedoopt tot Staatsspoor, zou dan
plaats kunnen maken voor een schouw-
burg. Dit plan werd resoluut van de hand
gewezen, mede door de invloed van het
koningshuis, dat het station Staatsspoor
vanwege de gemakkelijke bereikbaarheid

van haar paleizen en het politieke Binnen-
hof onder geen voorwaarde wilde missen.
Na diverse pogingen van de gemeente
Den Haag om het station te laten verdwij-
nen, die strandden door de macht van de
rijksoverheid, de spoorwegen en het ko-
ninklijk huis, stelde de invloedrijke archi-
tect Willem Dudok na de Tweede
Wereldoorlog voor het door het bombar-
dement van 1945 zwaar beschadigde
Staatsspoor definitief van de kaart te
vegen. Zijn idee was het railverkeer te ver-
plaatsen naar het knooppunt van de el-
kaar in Voorburg kruisende noord-zuid en
oost-west spoorlijnen. De Nederlandse
Spoorwegen antwoordden met een onver-
zettelijk ‘neen’. Zelfs het in 1958 voorge-
stelde compromis het station en het
spoorwegemplacement ondergronds te
laten gaan om zo de aansluiting van het
stadscentrum bij Bezuidenhout mogelijk
te maken, werd resoluut van de hand ge-
wezen. De Rijksoverheid weigerde hiervoor
geld ter beschikking te stellen.

‘Kapitale vergissing’
Uiteindelijk ging het in de oorlog geha-
vende station Staatsspoor, dat met zijn
mahoniehouten zitbanken in de wachtka-
mers en een koninklijke salon even repre-
sentatief was als Hollands Spoor, toch
tegen de vlakte. Op plek daarnaast ver-
rees, ondanks het verzet van Den Haag en
de burgerij, in 1975 een brok kille architec-
tuur zonder enige inspiratie en menselijk
gevoel. De definitieve scheiding tussen het
oude stadscentrum en Bezuidenhout kon
hiermee niet sterker worden benadrukt.
Bezuidenhout-West, dat nu als een en-

clave ligt ingeklemd tussen het uitge-
breide spoorwegemplacement en de later
aangelegde Utrechtsebaan en het Schenk-
en het Prins Bernardviaduct, is het meest
getroffen door de ‘kapitale vergissing’ uit
1870, zoals de Haagse geschiedschrijver
Ron F. de Bock het in zijn boek ‘Bezuiden-
hout toen’ verwoordt.

Door Carel Wiemers (tekst en illustratie)

Centraal Station

Een historische hobbel voor Bezuidenhout 
Het Centraal Station in Den Haag heeft in
zijn geschiedenis heel wat namen en vor-
men gehad. Wat niet is veranderd is dat
station met het uitgebreide spoorwegem-
placement een behoorlijke barrière vormt
tussen het stadscentrum en Bezuiden-
hout. Volgens sommigen is de komst van
een station op deze plek een kapitale ver-
gissing geweest. 

Het in 1868 door de
spoorwegarchitect
Aaldert van Erkel ont-
worpen Rhijnspoor-
station dat op 24
april 1870 met groot
feestelijk vertoon
werd geopend.

Zebraklok 
Het meest bekeken en besproken
openbare uurwerk van Den Haag, de
Zebraklok op het plein voor het Cen-
traal Station, is op 20 juli j.l. voor een
tijdje ondergebracht in het gemeente-
lijk depot van de Gemeentewerf. Het
werk van de Haagse kunstenaar Jaap
Karman moet wijken voor de bouw
van een ondergrondse fietsenstalling
en de nieuwe hoogbouw voor het
treinstation.
De zwart-witte driezijdige klok werd in
1977 geplaatst. Een half jaar later werd
hij in brand gestoken. Na restauratie
kwam de klok pas in 1988 terug. In
1997 werd het uurwerk, dat tevens
voor velen een ontmoetingsplek was,
opnieuw weggehaald voor de aanleg
van de Koningstunnel. In 2001 was de
publiekstrekker er weer. Het zal nog tot
2018 duren voordat de klok zijn promi-
nente plek opnieuw kan innemen.
Overigens is de oude wachtkamer van
station Staatsspoor te bewonderen in
het Spoorwegmuseum in Utrecht.
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Op de maandag-, donderdag- en vrijdag-
avond bijvoorbeeld legt de biljartgroep als
vanouds een keu. Op de dinsdagavond
kaarten de klaverjassers. De woensdag-
avond is voor de troefcallers. En op de
maandagmiddag schuiven de sjoelers hun
stenen. Houdt u van handwerken dan kunt
u op de maandagochtend en de donder-
dagmiddag uw hart ophalen. Voor een ge-

zellige bingo kunt u op de eerste zondag
van oktober in het wijkcentrum terecht.
Laat u liever het lijf spreken, in de sport-
zaal worden diverse sporten georgani-
seerd. Speciaal voor ouderen is er op
woensdagochtend Ouderen in Balans en
op donderdag Beweeg je Fit. Jongeren
kunnen op andere tijden terecht in de Bliz-
zard en de sporthal.

De complete overzichten van alle activitei-
ten vindt u bij de ingang van het wijkcen-
trum.

Heeft u zelf een leuk idee voor een activi-
teit in Wijkcentrum Bezuidenhout-West,
neem dan contact op met Jaap de Wit of
Helen Baun: 070-2052550

Ter gelegenheid van de opening van het
metrostation Den Haag Centraal kregen
alle omwonenden op 20 augustus een
brunch aangeboden. Daarmee bedankte
ProRail de buurtbewoners voor hun begrip
en geduld tijdens de bouwperiode van het
viaduct en het startstation van de Eras-

muslijn. Ongeveer 200 mensen, velen uit
Bezuidenhout-West, maakten graag van
die uitnodiging gebruik. Behalve van heer-
lijke broodjes, kon er worden genoten van
de muziek van de Flamingo’s en een clown
die de kinderen vermaakte. (Foto’s: Koen
de Lange)

Bezuidenhout-West Nieuws
nummer 53 - september 2016 -www.bezuidenhout.nl

Welkom in Wijkcentrum 
Bezuidenhout-West 
De vakantie zit er voor de meeste mensen weer op. Ook in het wijkcentrum van Bezuidenhout-West zijn alle
groepen weer met hun activiteiten gestart. 

Opfleuractie
Op Burendag, zaterdag 24 septem-
ber, is er opnieuw een opfleuractie in
Bezuidenhout-West. Vanuit het wijk-
centrum gaan vrijwilligers de oudste
bewoners in de wijk helpen met het
onderhoud van hun voortuin. Jonge-
ren gaan aan de slag met de boom-
spiegels op het Jan van Riebeekplein
en bij het Haagse Hopje. Alle andere
bewoners krijgen een oproep om
hun voortuin op te knappen. De wijk
ziet er dan weer netjes uit. 

Bezuidenhout-West wordt 
mooier en beter met uw inzet
Wilt u zich als vrijwilliger in Bezuidenhout-West inzetten op het gebied van
groen/openbare ruimte, veiligheid, verkeer, gezondheid of activiteiten, zoals bui-
tenspeeldag, opfleuractie, burendag en straatspeeldag? Meldt u zich dan aan en
stuur uw adresgegevens, telefoonnummer en mailadres aan r.vanderveen@xtra.nl
of doe een briefje in de bus bij Wijkcentrum Bezuidenhout-West, t.a.v. Jaap de Wit.
Want u kunt meedoen, meedenken en meepraten over uw wijk!

Brunchen met de buurt
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De mozaïekgroep bestaat uit buurtbewo-
ners die Bezuidenhout-West willen op-
fleuren met mozaïek. In januari 2014
startte de groep met het maken van de so-
cial sofa die nu te bewonderen is op het
Jan Riebeekplein. Drie maanden lang heb-
ben bij elkaar ongeveer 35 wijkbewoners
gewerkt aan dit vrolijke kunstwerk dat in-
middels is uitgegroeid tot een gezellige
ontmoetingsplek in West. 
De bank is gemaakt naar een ontwerp van
Truus Matheron, een van de twaalf wijk-
bewoners die meedongen in de prijsvraag
voor het mooiste ontwerp. 
In de zomer van 2015 kreeg de social sofa
gezelschap van de social pouf, gemaakt
naar een ontwerp van Wilma Meurink. 

Wie dacht dat de mozaïekgroep daarna
lekker heeft stilgezeten, heeft het mis.
Binnenkort worden er op het Jan van Rie-
beekplein namelijk een nieuw kunstwerk
van hun hand onthuld. Het gaat om een
betonnen bol geschonken door het Bro-
novo-ziekenhuis, die vroeger dienst deed

bij de parkeerplaats van het ziekenhuis.
Het mozaïekontwerp is van wijkbewoner
Roy Potinoor.

Wil Bootsman is al sinds het begin lid van
de mozaïekgroep: ‘Mozaïeken is een gezel-
lige bezigheid, maar ook een secuur
werkje waarmee ik tot rust kom. Bij het
knippen van de glassteentjes, kan er wel
eens een stukje afvliegen, maar we doen
zo voorzichtig mogelijk. Als het eenmaal
af is, geeft dat een geweldig gevoel: dat
hebben we toch maar mooi samen ge-
daan. Ik geniet dan ook elke keer wanneer
ik op het Jan van Riebeekplein onze creatie
zie.’ 

Nieuwsgierig naar wat mozaïeken in-
houdt of wilt u meedoen met de 
mozaïekgroep? Kom dan eens kijken bij
het Wijkcentrum Bezuidenhout-West aan
het Jan van Riebeekplein 90.

Door Christof Thöne

Het Jan van Riebeekplein verandert
steeds meer in een kleurig mozaïekplein.
Eerst was er de social sofa, later kwam de
bijbehorende social pouf en binnenkort
zal nog een mozaïeken bol het plein gaan
sieren. Allemaal het werk van de enthou-
siaste leden van de mozaïekgroep.

Journalist
iek 

talent ge
zocht

Een bijdra
ge leveren

 aan Bezu
idenhout

Nieuws? 
De redact

ie zoekt n
og een

journalist
iek talent

 in Bezuid
enhout-

West. 

Meer inform
atie: Jaap

 de Wit of Helen

Baun: 070
 – 2052550

.

Mobiel Servicepunt
voor uw vragen
Heeft u vragen over bijvoorbeeld werk, inkomen, wonen, of heeft u een
‘moeilijke’ brief ontvangen van een instantie? Misschien zoekt u wel pas-
send vrijwilligerswerk? De medewerkers van het Mobiel Servicepunt hel-
pen u graag op woensdag tussen 10.00 en 13.00 uur en op donderdag
tussen 13.00 en 16.30 uur in het Wijkcentrum Bezuidenhout-West.  

Mozaïekgroep 

‘De steentjes vliegen je soms om de oren’ 

V.l.n.r. Wilma Meurink, Wil Bootsman en Yoke
Rietbroek leggen de laatste hand aan de bol.



Snel gemeld? 

Snel hersteld!

Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het gratis verwijderen. 

U hoeft het alleen maar te melden.

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffi ti bij komt!

Meld Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl 
of  14 070.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 
aangename, veilige en schone plek om 
in te wonen, werken en leven.

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

www.mbgbouwtechniek.nl

Marco de Ruijter
T 06 46 71 30 66

Dwarskade 33
2631 NA  Nootdorp

Bij ons kunt u terecht voor alle
bouwtechnische oplossingen.

BEZORGERS GEVRAAGD
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Kwaaitaal had tal van bestuurlijke functies
binnen de Rooms Katholieke kerk bekleed,
toen hij op 1 maart 1992 - 62 jaar oud - af-
scheid nam als deken van Den Haag en
pastoor werd in Bezuidenhout. ‘Nu kan ik
toch nog drie jaar het gewone pastorale
werk doen’, vertelde hij destijds in een in-
terview. Dat werden uiteindelijk elf jaar. In
2003 kreeg hij op eigen verzoek eervol
ontslag. 
In het eerder genoemde interview wordt
Kwaaitaal getypeerd als ‘een tactisch ope-
rerend man, slim, onopvallend en bovenal
beminnelijk. Iemand die goed kan luiste-
ren en van zijn hart geen moordkuil maakt
waar het zijn eigen gematigd progressieve
overtuigingen betreft.’ 
In 2002 antwoordde hij op een vraag van
de Volkskrant of pastores in de kerstmis
stil moeten staan bij de boodschap van
paus Johannes Paulus II ‘God is de mens-

heid beu’: ‘Ik voel veel meer voor een litur-
gische benadering, voor de boodschap die
de kerk al eeuwenlang uitdraagt. Dat God
tot de mensheid is gekomen door de
mensheid zelf aan te nemen, door dik en
door dun. Dus ook met ons kwaad.'
Annelies Brosch kende, eerst als parochi-
aan en later als mantelverzorger, pastoor
Kwaaitaal goed: ‘Hij was wat je noemt een
herder. Hij was een echte mensen mens.
Hij stond open voor iedereen en wie het
nodig had stond hij bij met raad en daad.
Hij was erg van delen in plaats van
nemen.’  
Als mantelzorger heeft Brosch Kwaaitaal
de laatste jaren veel kunnen helpen: ‘Maar
het blijft knap dat hij tot aan zijn dood
zelfstandig heeft kunnen wonen aan de
Van Heutszstraat’. Op 30 juli is Kwaaitaal
bijgezet in het priestergraf op de begraaf-
plaats St. Petrus Banden.

Met Kwaaitaals afscheid in 2003 ver-
dween de laatste pastoor van de zelfstan-
dige parochies in Bezuidenhout. In 2007
vormden de O.L. Vrouw van Goede Raad-
en de St. Liduina met de andere rk-kerken
in Haagse Hout de Heilige Driekoningen-
parochie om uiteindelijk in 2015 op te
gaan in de Den Haag-brede parochie
Maria Sterre der Zee.

Door Mark Hoogland 

Pastoor Jaap Kwaaitaal is op 23 juli op 87 jarige leeftijd overleden. Kwaaitaal was van
1992 tot 2003 pastoor van de Bezuidenhoutse parochies Onze Lieve Vrouw van Goede
Raad en St. Liduina. 

Pastoor Kwaaitaal overleden 

De praktijk werd in 1976 opgericht door
Frank van Overeem, die net zijn diploma
voor fysiotherapie had behaald en destijds
een bekende volleyballer was. Van Over-
eem verliet de maatschap 24 jaar later om
zich te richten op het organiseren van eve-
nementen. Toen waren de behandelingen

van Aan de Laan al uitgebreid met acu-
punctuur en manuele therapie. Om daar
meer ruimte aan te kunnen bieden, werd
op een gegeven moment verhuisd van de
Laan van NOI 273 naar de overkant: num-
mer 256-258. Hier was eerder het oplei-
dingsinstituut Schoevers gevestigd. Na

een fikse verbouwing beschikte Aan de
Laan over zes behandelkamers, een wacht-
kamer en een kleine oefenruimte. Uit be-
hoefte aan een grotere oefenruimte werd
later de begane grond van het buurpand
aangekocht. Hier wordt sinds 2009 medi-
sche fitness aan patiënten gegeven, maar
ook buurtbewoners zonder klachten kun-
nen hier onder begeleiding hun spieren
versterken of conditie verbeteren.
Aan de Laan fysiotherapeuten beschikt te-
genwoordig over een gevarieerd aanbod
aan therapieën en therapeuten, inclusief
een pedicure. Daarnaast is de praktijk aan-
gesloten bij Fysiogroep Haaglanden, en op
het gebied van COPD, bekkenfysiothera-
pie, ouderenwerk en traumachirurgie is er
overleg met de zorgverleners en zieken-
huizen in de Haagse regio.

Aan de Laan fysiotherapeuten, gevestigd aan de Laan van Nieuw Oost-Indië 256, heeft
reden voor een feestje. De praktijk bestaat dit jaar namelijk 40 jaar.

40 jaar Aan de Laan fysiotherapeuten

Het team van Aan de
Laan. V.l.n.r. Richard van
Amstel, Rob Walterbos,
Nelly Hoffmann, Sandra
Walterbos, Dyanne Koe-
man en Gijs Bins.
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schoo  or Dutch ol fo   
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TS!AT XPA
 ING DUTCH 

TY YEARS R

in The gueHa e 

ectdutch.com.dirrectdutch.comwwww.dir

voor jong en oud(er) door professioneel docente
Ireen Thomas - 06 36055512 -
Corn. Houtmanstraat 104 - 2593 RK  Den Haag
www.klanktaal.nl - www.ireenthomas.com

GITAARLES & LUITLES

Introductieprijs 32 euro/uur geldig t/m 31 oktober 2016
Praktijk aan huis in Bezuidenhout.

Gediplomeerd masseuse.
B. Freigang - 0612898628

(geen erotiek)

Klassieke Massage !!!Aanbieding!!!

TANDARTS         KRUIZINGA
VOOR EEN MOOI EN GEZOND GEBIT

Persoonlijke aandacht, zorg en advies

Mevrouw Kruizinga heeft als specialisme het behandelen
van patiënten met angst en cosmetische tandheelkunde. 

070-3268240 – www.tandartskruizinga.nl
Benoordenhoutseweg 229

Gratis parkeergelegenheid achter de praktijk. 
Bus 18-23-28.



Did you 
know that…
� � �  adults can learn how to swim
every Sunday from 2:00pm - 2:45pm
in Overbosch pool? A group of profes-
sional swim coaches rents the whole
pool including the shallow and deep
water lanes. Beginners to advanced
swimmers are welcome to join. Les-
sons are in English. More info
www.your-personal-swim-coach.nl

� � �  Café-restaurant de Eeuwige
Jachtvelden (Plein 14, The Hague) is
the winner of the ‘Spreek Nederlands
Dag 2016’? This day was, amongst
others, organized by the Direct Dutch
Institute in Bezuidenhout. According
to the jury the server of de Eeuwige
Jachtvelden remained patient while
speaking Dutch to the expats from
initial greeting to checkout.

� � �  the district is twelve relief wor-
kers richer thanks to the free reani-
mation courses offered by the Civic
Assistance Bezuidenhout in August
and September?

� � �  you can give your ideas about
how the city authorities can improve
Bezuidenhout? Until October 9, you
can drop your idea(s) in the red
Ideeënbus that is riding through the
district.

� � �  Heike Wientgens has created a
Facebook page to reunite lost and
found cats with their owners in Be-
zuidenhout and Mariahoeve? On the
site Kattenhulp Bezuidenhout/Maria-
hoeve, Wientgens also gives advice on
finding your cat.

For more news check
www.bezuidenhout.nl

Removing the blinders

In the coming decades there is a lot
going to change in Bezuidenhout.
In their recent future plans for The
Hague the city authorities expect a lot
of activity in the field of (internet) secu-
rity. The Hagues’ Security Campus next
to the Laan van NOI station will grow
rapidly. In addition, the Beatrixkwartier

is further used as the office location of
The Hague. In addition, the station area
at Laan van NOI will be redeveloped and
'connected' to the Beatrixkwartier into
one cohesive area. In the longer term
there is a possibility to build above the
Utrechtsebaan.

Future plans for Bezuidenhout

Familiarity with my own
neighborhood can act as
a form of blindness, cau-
sing me to forget to ex-
plore around me. After a
long vacation, my Bezui-
denhout vision has been
restored. I actually read

flyers on bulletin boards, skim the
Nextdoor App messages and tune into
Bezuidenhout in a way I haven’t in a
while.
This resulted in going to an eco-fair on
the Schenk next to the windmill, atten-
ding a neighborhood block party where
I made new friends and revisiting
MYMER on Juliana van Stolberglaan.
The first two events are over, but the
last is still going strong.
MYMER (Massage, Yoga, Meditation
and Realizing Dreams) is owned by
Franciska de Bruijne. Despite the initial
objections of her family, at age 22, she
pursued her dream of becoming a yoga
instructor. She has since acquired diplo-

mas in meditation, children’s yoga and
pregnancy yoga. (Learn more at
www.mymer.nl.)
Franciska is the type of person who
would fit right in on the frontier of the
19th century. She’s not obsessed with
materialism or wealth. She heats her
massage room with a wood-burning
stove, makes her own candles and does
archery. She also teaches mindfulness
and clearly practices what she prea-
ches.
‘If you really want something, then you
need to creatively look at what’s possi-
ble instead of focusing on what isn’t
possible. I always wanted a home-
based business and now I finally have
one. I hope to inspire others to follow
their dreams too.’ 
I am inspired to keep my eyes open to
this neighborhood’s charms.

By Kristin Anderson 
www.authorkristinanderson.com
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Northbound Store is verhuisd!

Van New Babylon naar 
de Vos in Tuinstraat 2c (naast Hotel Des Indes!)

Kom langs en shop de leukste Nordic merken!

TIMBER
INSTALLATIE EN ONDERHOUDSBEDRIJF

Maystraat 106 - 2593 VZ  Den Haag - T: 06-43432262
www.timberonderhoud.nl - info@timberonderhoud.nl

Loodgieterswerk
Dakwerk
CV Installatie
Verbouwingen
Totaal onderhoud

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

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat   
Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl
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West

In Bezuidenhout hebben we maar twee
windstreken: oost en west. Ik woon
midden in oost, het Midden-Oosten van
Bezuidenhout, en kom vaak genoeg in
het deel van de wijk dat midden heet
en dat dus wel het centrum van onze
Bezuidenhoutse wereld zal zijn. Maar
Bezuidenhout-West, wat is dat dan? De
Far West? Welnee, op een zondagmor-
gen kuierde ik er zo heen. Ik moest toch
eens beter bij onze Bezuidenhoutse
buren gaan kijken, of het ‘bijzondere
broertje’, zoals het in het vorige num-
mer van de wijkkrant heette.
Echt rondgelopen had ik er nog nooit.
Had best gekund, want ik trek er vaak
op uit in de stad, in het naburige groen,
of met een architectuurgids waarin de
stippen op kaarten aangeven waar een
mooi of bijzonder gebouw staat. Die
stippen liggen wel rond Bezuidenhout-
West, maar niet erin. En groen? Vanaf
de buitenkant ziet dit deel van de wijk
er behoorlijk stedelijk uit, met veel
steen en beton.
Hoogste tijd voor een wandelingetje
dus, onder de netkous door en eindelijk
eens de (on)natuurlijke grens van de
Utrechtsebaan over. Daar ligt een ge-
bouw dat zichzelf The bridge noemt en

Buurman John

de nietsvermoedende wandelaar voor-
houdt dat hij inderdaad een andere we-
reld binnenstapt: Crossing boundaries!
Het wilde westen dan maar?
Niets van dat alles. Het was zondagmor-
gen, maar ook op weekdagen zal er in
Bezuidenhout-West geen saloon open
zijn. De buurtsuper trok klanten, maar
verder leek de wijk helemaal 'het rus-
tige, dorpse karakter' uit te stralen dat
de informatieborden bij de ingang van
de wijk de wandelaar al voorspiegelen.
En met het groen dat ik op mijn wande-
lingen graag tegenkom. Jazeker. Binnen-
tuinen, parkjes met forse bomen en een
sfeervol pleintje vol acacia’s op de grens
van de Cornelis Speelmanstraat en de
Pieter Bothstraat - en heel vertrouwd,
die straten vernoemd naar kolonialen.
Is West dan net als de rest? Gewoon Be-
zuidenhout, maar dan achter een grens
die de indruk doet wekken dat daar alles
anders is? Met al die jaren 80 woningen
biedt West wel een heel eigen aanblik,
maar waarom zou je voor een eerste in-
druk alléén maar op uiterlijk afgaan?
Laat ik binnenkort nog eens nader ken-
nis gaan maken, dan kom ik er vast ach-
ter dat ik weliswaar een brug oversteek,
maar eigenlijk helemaal geen grens pas-
seer: ook west ligt gewoon bezuiden van
het hout.

Wist u dat…
� � �u kunt meedenken over wat u
samen met de gemeente in uw wijk
kan doen? Tot en met 9 oktober kunt u
uw mening geven bij de rode ideeën-
bus die door de wijk rijdt.

� � � café-restaurant de Eeuwige Jacht-
velden (Plein 14, Den Haag) als winnaar
uit de bus is gekomen van de ‘Spreek
Nederlands Dag 2016’? Deze dag werd
mede georganiseerd door Direct Dutch
Institute uit Bezuidenhout. De ober van
de Eeuwige Jachtvelden bleef, volgens
de jury, vanaf de begroeting tot aan het
afrekenen geduldig Nederlands spre-
ken tegen expats.

� � �Restaurant Christian aan de Laan
van Nieuw Oost-Indië na elf jaar sluit
en dat aan de Theresiastraat 20 Marcus
‘Roast & toast’ is geopend?

� � � twaalf teams van bedrijven en in-
stellingen in september strijden om het
najaarsbedrijvenkampioenschap be-
achvolleybal op het pop up-park aan de
Beatrixlaan? In juli kwam het team van
het zzp-netwerk Bezuidenhout als
beste uit de bus van de voorjaarscom-
petitie.

� � �de wijk twaalf hulpverleners rijker
is dankzij de gratis cursussen reanime-
ren van Burgerhulpverlening Bezuiden-
hout in augustus en september?

� � �Heike Wientgens een Facebookpa-
gina heeft aangemaakt om vermiste en
gevonden katten in Bezuidenhout/Ma-
riahoeve weer met hun eigenaar te her-
enigen? Op de site Kattenhulp
Bezuidenhout/Mariahoeve geeft
Wientgens ook tips om uw kat terug te
vinden. 

� � �ReBalans een one-stop-shop voor
wellness, beauty en massage aanbiedt?
Het bedrijf kan daarvoor sinds kort be-
schikken over het hele pand aan de Juli-
ana van Stolberglaan 294. Op 27
augustus heropende eigenaresse An-
drea de Vries de vernieuwde locatie.

Zie voor al het nieuws in de wijk:
www.bezuidenhout.nl

Twee nieuwe torens op De Monarch

Projectontwikkelaar Provast is voorne-
mens om op de locatie De Monarch in
het Beatrixkwartier 248 appartementen
te realiseren. Naar aanleiding van dit
plan is bij de gemeente Den Haag het
verzoek ingediend tot het wijzigen van
de bestemming ‘gemengd’ in ‘gemengd
& wonen’. De woningen zullen worden
verdeeld over twee torens en zijn gesitu-
eerd volgens de huidige randvoorwaar-
den van het stedenbouwkundig- en
bestemmingsplan. Hierdoor heeft ieder
appartement vrij uitzicht naar de sky-
line van Den Haag of het groen richting
Wassenaar. De torens zijn verbonden via
een verhoogd plein. Bovenop dit ver-
hoogde plein ligt een gezamenlijke tuin

voor de gebruikers van het Beatrixkwar-
tier. 
Provast zegt op dit moment nog geen
gedetailleerde uitspraken te kunnen
doen over bijvoorbeeld parkeerplaatsen
en planning, omdat het plan nog in ont-
wikkeling is.



Hoe goed kent u de wijk? Waar bevindt
zich het hiernaast afgebeelde detail?
Stuur uw antwoord per e-mail of brief
naar de redactie (zie het colofon op pa-
gina 3) en maak ook kans op een boeken-
bon, beschikbaar gesteld door
Advocatenkantoor Mr. E. Fransen.

Oog voor detail
Het detail in de vorige editie is door zes mensen herkend.
Het gaat om een deel van de trap van een pand aan de Jo-
hannes Camphuijsstraat 2a-2b. Wil Bouwman mag de boe-
kenbon ter waarde van 15 euro ophalen in het Wijk- en
Dienstencentrum aan de Johannes Camphuijsstraat 25.

Zzp-netwerk
Bezuidenhout telt ruim 500 zzp’ers. Ongeveer een
derde daarvan is aangesloten bij het zzp-netwerk Be-
zuidenhout. Medio september was een deel van de
groep bij elkaar om de wensen voor de toekomst te be-
spreken (zie foto). Een van de wensen is om het net-
werk te vergroten. Op 7 oktober om 17 uur is weer een
maandelijkse netwerkborrel in café Pan. Lid worden van
de LinkedIn-groep kan ook: ga naar 'ondernemers in het
Bezuidenhout'. (Foto: Fred Geelen) 

AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND


