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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.

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 en Indisch. 

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
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De onderscheiding werd hen opgespeld door Ingrid van
Engelshoven, loco-burgemeester en wethouder voor
Haagse Hout, tijdens de nieuwsjaarsborrel van het Wijk-
beraad Bezuidenhout op 9 januari. De Stadsspeld is voor
burgers die zich ten minste tien jaar bijzonder hebben in-
gezet voor de Haagse gemeenschap. Annemiek Tromp is
als bestuurslid van het Wijkberaad Bezuidenhout al 25
jaar betrokken bij onder meer ‘groenzaken’, zoals de
Schenkstrook, het Haagse Bos en het knooppunt Laan van

Nieuw Oost-Indië. ‘De stille charme op de achtergrond,
maar niet minder effectief’, verwees Van Engelshoven naar
Tromps rol in het wijkberaad. ‘En kom niet aan haar
bomen’, weet de wethouder uit ervaring, ‘en dat gebruikt
Annemiek niet als een dreigement, maar als een teken van
haar betrokkenheid bij de belangen van dit stadsdeel.’ Yo-
rick Prinzen dankt zijn Stadsspeld aan zijn jarenlange inzet
als secretaris van het wijkberaad. Van Engelshoven ver-
klapte nog dat ze ‘behoorlijk’ samen met Prinzen heeft op-
getrokken in diens hoedanigheid van vastgoedmanager. 

V.l.n.r. Annemiek Tromp, Yorick Prinzen en Ingrid van Engelshoven. (Foto: Fred Geelen)

Stadsspeld voor twee

Bezuidenhouters

Sara (links) en Homaira uit
groep 7 hebben een hekel aan
pesten. (Foto: Rutger Wolf)

Anti-Pest dag op Dr. M. M. den Hertogschool

Deze dag werd georganiseerd door leerlingen uit
groep 7. Zij waren geschrokken van het nieuws
over een jongen die zelfmoord had gepleegd
omdat hij gepest zou worden. De leerlingen uit
groep 7 vinden dat dit niet kan. De dag die ze or-
ganiseerden stond geheel in het teken van pesten:
wat kan je er tegen doen, waarom zijn er pesters,
wat zijn meelopers, hoe voelt het om gepest te
worden en - het meest belangrijke - hoe kunnen
we er samen voor zorgen dat pesten stopt? De
hele school hangt nu vol met posters tegen pesten.

De Dr. M. M. den Hertogschool heeft een actief
beleid tegen pesten. Een leerkracht is pest-coördi-
nator en alle kinderen zijn op de hoogte van de
stappen die ze kunnen nemen als ze worden ge-
pest. De school werkt ook met de methode De
vreedzame school en doet er alles aan om dit ook
te zijn. De Anti-Pest dag is gefilmd en uitgezonden
door het NOS Jeugdjournaal. Ga voor het filmpje
naar: http://jeugdjournaal.nl/artikel/2153848-
sara-en-homaira-organiseren-dag-tegen-
pesten.html

‘Sterfietsroute blijft onveilig’

Het plan van de
gemeente voor de
sterfietsroute
over de Juliana
van Stolberglaan.

Bezuidenhouters Annemiek Tromp en Yorick Prin-
zen hebben de Stadsspeld van de gemeente Den
Haag ontvangen. 

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft de wethouder Ver-
keer half januari om opheldering gevraagd over de voor-
genomen ‘sterfietsroute’ over de Juliana van
Stolberglaan.

Op de Dr. M. M. den Hertogschool aan de Amalia van
Solmsstraat was op 19 januari een Anti-Pest dag.

De wethouder heeft een plan gepresenteerd voor een zoge-
naamde excellente fietsroute, maar feitelijk blijft de weg
fietsonveilig, meent de PvdD. Wethouder De Bruin (D66)
heeft plannen gepresenteerd om de Juliana van Stolberg-
laan opnieuw in te richten met een ‘sterfietsroute’. De weg
zou daardoor fietsveiliger worden. De fietsstrook die er nu
ligt zou volgens het plan echter maar fractie groter worden
en de rijbaan kleiner. Dit zorgt ervoor dat fiets en auto in
conflict blijven en het onveilig blijft voor fietsers. 
Het Wijkberaad Bezuidenhout en de Fietsersbond kwamen
eerder met een voorstel om een beter – vrijliggend - fiets-
pad te maken, maar de wethouder nam dit voorstel niet
over. Christine Teunissen, raadslid van de PvdD: ‘Als het
fietspad er niet veiliger door wordt, is het zonde van de in-
vestering. Het traject kan dan bovendien geen sterfiets-
route genoemd worden. De weggebruikers moeten er bij
een excellente route vanuit kunnen gaan dat het in principe
veilig is en prettig is om er te fietsen.’



De ontmoetingsplek in Bezuidenhout, waar tegen een 
geringe vergoeding ruimte beschikbaar is voor allerlei 
initiatieven uit de buurt. 
Voor, door en met buurtbewoners worden hier cursussen,
workshops, sportactiviteiten en andere bijeenkomsten 
georganiseerd op sociaal-, maatschappelijk-, creatief- en
sportief gebied.
Beschikbare ruimten: gymzaal, bewegingsruimte, 
creativiteitruimte, 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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Een kleine 2.200 kinderen hebben dit seizoen met
veel plezier gebruik gemaakt van de schaatsbaan in
de wijk. Het hoogtepunt was misschien wel het Be-
zuidenhout on ice-feest op 21 januari dat maar
liefst 120 kinderen trok. 

Het is tegenwoordig aangenaam verpozen op het
Spaarwaterveld. Dankzij de Bezuidenhut kunnen
kinderen en ouders langer en beter gebruik maken
van het veld. Het paviljoen beschikt over voorzie-
ningen, zoals wc's, terras en keuken, die het uiter-
mate geschikt maken als ontmoetingsplek, vooral
als het zonnetje schijnt. 

Bezuidenhut, meer dan een gezellig terras

 

  

    

Ook het Wijkberaad Bezuidenhout kijkt tevreden terug op
het schaatsseizoen in de wijk. Wat betreft het aantal deel-
nemende kinderen is geen record gebroken, maar wel wat
betreft opbouwtijd (op het pop up-park aan de Beatrixlaan
lag de baan er in anderhalf uur) en afbreektijd (op het

Spaarwaterveld lag de baan in 1 uur en 10 minuten weer
in de opslag). Het wijkberaad dankt dan ook alle circa 25
vrijwilligers voor het opbouwen, afbreken en toezichthou-
den. Dankzij hun inzet kon Bezuidenhout on ice ook dit
jaar weer een feestje worden. (Foto: Robert Boer)

Bezuidenhout on ice
weer geslaagd 

Maar de Bezuidenhut is voor meer gelegenheden te gebrui-
ken. Denk aan kinderverjaardagen, een high tea-middag,
vergaderingen van Verenigingen van Eigenaren of bijeen-
komsten van literatuurclubjes. De kosten voor dergelijke
bijeenkomsten bedragen 25 euro. Een van de huisregels is
dat de Bezuidenhut niet te is huur voor feesten en partijen.

Evenmin worden activiteiten met alcohol en elektrisch ver-
sterkte muziek toegestaan. Geïnteresseerd in het organise-
ren van een bijeenkomst in de Bezuidenhut? Kijk voor de
voorwaarden op bezuidenhut.nl of e-mail naar bezuiden-
hut@bezuidenhout.nl

Gérard Lemaître overleden 
‘Ik kan niet meer zo goed lopen, maar
dansen doe ik nog wel. Dansend op een
stoel, beweeg ik mijn armen. Dansen leer
je niet af.’ Dit vertelde Gérard Lemaître
als ‘bijzondere buur’ verleden jaar in het
juni-nummer van Bezuidenhout Nieuws
Op 14 december overleed hij, drie dagen
na zijn 80-ste verjaardag. In een in me-
moriam noemde de Volkskrant hem één
van de charmantste en aimabelste dansers
op het Nederlandse podium. 
(Foto: Willem Verheijen)



Langs de Gispenwinkel de Prins Clauslaan oversteken naar
de Theresiastraat. Het is een herkenbare route voor iedere
Bezuidenhouter die weleens vanaf het Centraal Station de
wijk inwandelt, of omgekeerd. Wie echter een plattegrond
van voor 3 maart 1945 erbij pakt, ziet dat er destijds een
heel andere traject moest worden afgelegd om bij het trein-
station te komen, dat toen nog Station Staatsspoor werd
genoemd. Waar je nu de kruip- en sluiproute via de Ko-
ninklijke Bibliotheek moet afleggen, liep je voorheen langs
statige panden aan de Jan Pietersz. Coenstraat en de Pieter
Bothstraat. De straten verdwenen, de namen keerden later
terug in Bezuidenhout-West. 
Waar nu de Prins Clauslaan is, lag eerder de Eerste van den
Boschstraat. Deze straat, kortweg ook wel de ‘Eerste’ ge-
noemd, was een van de langste straten van de wijk en liep
net als de Laan van Nieuw Oost-Indië van de Bezuiden-
houtseweg tot aan de Schenkkade. Het restant van de ori-
ginele ‘Eerste’ heet nu de Van den Boschstraat. De
Theresiastraat begon ooit ter hoogte van waar nu restau-

rant Bij Mauce ligt. Het eerste deel van de straat heette
vroeger de Derde van den Boschstraat.  

Verplaatste monumenten
De bommen die op 3 maart 1945 vielen, vaagden ook de
twee mooiste pleinen in Bezuidenhout van de kaart. Op de
plek waar nu tramhalte Ternoot is, lag voor het bombarde-
ment het Juliana van Stolbergplein. Het ‘leeuwenmonu-
ment’ dat het plein sierde - ook wel de ‘zandloper’
genoemd en opgericht ter herinnering aan de geboorte van
prinses Juliana in 1909 - overleefde het bombardement en
verhuisde in 1956 naar het Stuyvensantplein in Bezuiden-
hout-Oost. 
Op enkele honderden meters van het Juliana van Stolberg-
plein, ongeveer waar nu de Dr. M.M. den Hertogschool
staat, lag ooit het statige Louise de Colignyplein. Ook hier
kwam het monument midden op het plein ongeschonden
uit het geweld. Het Juliana van Stolbergmonument werd in
1954 verplaatst naar de Koningin Marialaan. Aan de voet

Meer dan vijfhonderd doden, duizenden gewon-
den, twaalfduizend daklozen, meer dan driedui-
zend verwoeste of zwaar beschadigde woningen.
Het bombardement van 3 maart 1945 op Bezuiden-
hout veranderde niet alleen de levens van veel
mensen drastisch, maar ook de plattegrond van de
wijk. 

Bombardement 3 maart 1945

Verdwenen straten en pleinen

De situatie in Bezuidenhout na het
bombardement: 
rood     =  verwoest door brand; 
blauw  =  onherstelbaar beschadigd;
groen  =  licht beschadigd. 

(Foto’s: Haags Gemeentearchief)

Stichting 3 maart ’45



van het monument worden jaarlijks de kransen gelegd ter
herinnering aan het bombardement. 

Verdere metamorfose
Het bombardement is niet de enige oorzaak van het ver-
dwijnen van veel historische panden en straten in Bezui-
denhout, maar het gaf wel de aanzet voor de verdere
metamorfose van de wijk die inmiddels een bruisende mix
vormt van oude en nieuwe architectuur. Zo betekende ook
de naoorlogse verandering van het stationsgebied het einde
van een aantal prachtige straten en panden (onder andere
de eerder genoemde Jan Pietersz. Coenstraat en Pieter
Bothstraat). 

Het verhaal van het bombardement wordt jaarlijks rond 3
maart herdacht. Daarnaast is het verhaal verbeeld in een
historische wandelroute langs dertien informatieborden die
door Stichting 3 maart ’45 en wijkbewoners is gereali-
seerd. Meer informatie vindt u op www.bb45.nl.
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Bezuidenhout heeft twee wijkagenten: Ernst Käude-
rer 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 veilig-
heid en die van anderen zoveel mogelijk kunt waar-
borgen. 

   

Communicatie

Op zondag 5 maart 2017 vindt de jaarlijkse herdenking
van het bombardement op Bezuidenhout plaats. Stich-
ting 3 maart ’45 nodigt u uit hierbij aanwezig te zijn
en gezamenlijk stil te staan bij deze zwarte dag in de
geschiedenis van Den Haag. 

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

- 10.00 uur:  herdenkingsdienst 
                        (Christus Triumfatorkerk)
- 12.00 uur:  kranslegging voor de slachtoffers 
                        (Juliana van Stolbergmonument)
- 13.00 uur:   herdenkingsconcert 
                        (Koninklijk Conservatorium)

Zie voor meer informatie
www.bezuidenhout.nl/3maart45

Herdenking 
bombardement
op 5 maart

SMS-berichten op de mobiele telefoon ontvangen en extra
ogen en oren vormen voor de politie? Met SMS-Alert in-
formeert de politie u over actuele incidenten in de wijk en
kunt u als wijkbewoner de politie helpen bij bijvoorbeeld
het opsporen van een inbreker, of het terugvinden van een
vermist kind of gestolen auto. SMS-Alert blijkt een succes-
vol middel bij het oplossen van dit soort zaken, vooral
dankzij tips en andere bruikbare gegevens van burgers.
Ziet u een verdacht persoon, dan is het belangrijk dat u
een goed signalement van die persoon opgeeft. Let daarbij
naast kleding, tassen en vervoermiddel, vooral ook op ken-
merken die niet gemakkelijk te veranderen zijn, zoals kleur
van de huid en de ogen, haardracht en bijzondere gelaats-
kenmerken. Maakt u liever anoniem melding van een inci-
dent of iets verdachts, gebruik dan de zogenaamde M-lijn

(0800-7000). Voorkomen is beter dan genezen. Criminelen
en personen die babbeltrucs verkopen hebben het regelma-
tig op ouderen gemunt. Aan de vitrage en de potjes met
planten voor het raam zien ze vaak al waar hun potentiële
slachtoffer woont. De wijkagent adviseert dan ook uw wo-
ning zo ‘neutraal’ mogelijk te houden. Wordt u onver-
hoopt toch het slachtoffer van bijvoorbeeld een
babbeltruc, bel dan direct de politie. Die kan zo meteen in-
schatten of het om een incident gaat of dat het probleem
meer mensen in de buurt treft. En minstens zo belangrijk;
direct de politie bellen vergroot de kans dat de dader snel
gearresteerd wordt. Het algemene nummer van de politie is
0900-8844. Wilt u direct assistentie van de politie, dan
mag u gebruik maken van het 112-nummer. Ook in het
laatste geval is het belangrijk een goed signalement van de
dader(s) te geven. 

Ernst Käuderer en Hans van der Linde 

Hans van der Linde neemt na tien jaar per 1 maart afscheid
als wijkagent in Bezuidenhout. Hij gaat naar Benoorden-
hout en wordt opgevolgd door Evert-Jan Rusticus.

De wijkagent over 



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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Peter van Velzen, al sinds de jaren ’80 actief voor de bewo-
nerscommissie Boze Emma, legt uit hoe het zit met het
grondwaterprobleem in Bezuidenhout: ‘Als het langdurig
regent dan stijgt het grondwaterpeil. Daarbij hebben wij in
Bezuidenhout niet alleen te maken met het regenwater dat
in onze eigen wijk valt, maar vooral ook met het regenwa-
ter dat neerkomt in het gebied vanaf de duinen en onze
wijk. Omdat wij lager liggen dan het duingebied en Be -
noordenhout, zakt het water daar onze kant op. In onze
wijk kan het overtollige water alleen via de sloten langs het
Haagse Bos en de Schenk worden afgevoerd. Volgens het
hoogheemraadschap is die afvoercapaciteit simpelweg te
gering. Verschillende bewoners zo rond de Emmastraat en
Adelheidstraat kunnen dan ook verhalen vertellen over on-
dergelopen kelders en volgelopen kruipruimten. In de loop
der jaren hebben veel bewoners wel waterkerende maatre-
gelen genomen, maar toch.’

Flashfloods
Van Velzen vertelt dat de bewonerscommissie Boze Emma
zich al jaren druk maakt over de grondwaterproblematiek.
‘Dat weet de gemeente maar al te goed.’ Hij verwijst naar
de tv-beelden van modderstromen als gevolg van zware re-
genval in Duitsland, Frankrijk of Engeland. ‘We moeten
niet denken dat deze zogenaamde ‘flashfloods’ ons niet
kunnen overkomen. Hoogleraren uit Delft hebben ons ver-
zekerd dat het niet de vraag is óf we een keer een flash-
flood gaan krijgen, maar wanneer.’ Volgens Van Velzen
onderkent de gemeente het probleem wel degelijk, maar de
oplossingen waarmee ze komt zijn onvoldoende toepas-
baar op de korte termijn. ‘Het blijft bij plannenmakerij
zonder concreet te worden. Wij willen dat de gemeente in
actie komt, zodat wij droge voeten houden in Bezuiden-
hout.’ 

Utrechtsebaan
Een van de plannen van de gemeente is het aanleggen van
waterpleinen voor de tijdelijke opvang van overtollig
water. ‘Hoe die waterpleinen er uitzien en waar ze in de
stad komen, is allemaal nog volledig onduidelijk’, stelt Van
Velzen. ‘Ondertussen is in onze wijk - niet alleen met al
zijn woningen, maar ook met de ministeries, de kantoren
en het Nationaal Archief - de schade niet te overzien als de
boel onder water loopt. Je moet er niet aan denken. Toen
kreeg ik het idee om de Utrechtsebaan als waterberging in
te zetten. Dat is namelijk één grote betonnen bak. Pomp
die vol met water als de nood echt aan de man is en voer
dat water geleidelijk weer af wanneer het kan.’ Dat de
Utrechtsebaan, toch een belangrijke verkeersader voor de
stad, dan tijdelijk niet begaanbaar is, is volgens Van Velsen
niet het grootste probleem: ‘Nood breekt wet. De schade
van een flashflood zal vele malen groter zijn dan de econo-
mische schade van auto’s die tijdelijk niet via de snelweg de
stad in kunnen. Simpel.’

Steun
De bewonerscommissie heeft de gemeente inmiddels opge-
roepen om de optie van de Utrechtsebaan als waterberging
serieus te onderzoeken. ‘Naar onze mening moet het rela-
tief eenvoudig en vlot te realiseren zijn. Beschouw het des-
noods als tijdelijke maatregel voor de komende tien à
vijftien jaar, zodat er tijd kan worden gewonnen voor een
mogelijke structurele oplossing. Naast steun uit de hoek
van het hoogheemraadschap en van verschillende mensen
die er verstand van hebben, omarmt ook de Haagse Stads-
partij ons idee. Zij combineren ons plan met het nemen
van maatregelen rondom de vermindering van fijnstof.’ Of
de gemeente daadwerkelijk tot actie over gaat weet Van
Velzen niet. ‘Helaas hebben we nog geen reactie gekregen
van de gemeente, maar we laten het er niet zo maar bij zit-
ten.’

Peter van Velzen: ‘Pomp de Utrechtsebaan vol met water als de nood 

echt aan de man is.’ (Foto: Koen de Lange)

Ze komen steeds vaker voor: korte maar hevige
hoosbuien. Bezuidenhout is hier extra gevoelig
voor, omdat het grondwaterpeil in de wijk lastig te
beheersen valt. Kijk maar naar de kelders en kruip-
ruimtes die zo nu en dan onderlopen. De bewoners-
commissie Boze Emma waarschuwt zelfs voor meer
onheil. In noodgevallen zou de Utrechtsebaan als
waterberging soelaas kunnen bieden.

Mark Hoogland 

Utrechtsebaan onder water,
droge voeten in de wijk



Schoonheidssalon Nollie Kleijheeg
Wintertijd

Aloë Vera Facelifting Dr. Eckstein

               
               

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

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

Paulinastraat 88 - 2595 GK  Den Haag 
www.salonnolliekleijheeg.nl - 06 23659531

l Stimuleert de huidfuncties        
l Een zichtbare verfijning van het huidoppervlak 
l Ook de hals en rond de ogen 
l U zult versteld staan van het resultaat

€45,-

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

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
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Na het openen van de Bezuidenhut, het paviljoen op het
Spaarwaterveld waar vooral kinderen en hun ouders te-
recht kunnen, sprak Jacob Snijders van het Wijkberaad Be-
zuidenhout de ambitie uit dat Bezuidenhout de leukste
wijk voor ouderen moet worden. Bij het beantwoorden
van de vraag ‘hoe’ betrok Snijders eerst Bezuidenhouter
Stef Desserjer en vervolgens ook Stef Beun van de welzijns-
organisatie Voor Welzijn. Het drietal concludeerde dat je
met een zorgcoöperatie ouderen in elk geval in staat kunt
stellen om langer en prettiger in de wijk te blijven wonen.
‘Toevallig kwam in dezelfde periode de gemeente met de
uitnodiging aan het wijkberaad om mee te denken over de
vraag hoe je door zorginnovatie nog beter tegemoet kunt
komen aan de wensen en behoeften van de mensen in
Haagse Hout. De gemeente had daar ook geld voor be-
schikbaar. Zo kwamen twee ontwikkelingen mooi samen
en is het Wijkberaad Bezuidenhout nu samen met de Stich-
ting Voor Welzijn en ondersteund door de Gemeente Den
Haag druk bezig met het opstarten van een zorgcoöpera-
tie’, vertelt Stef Desserjer namens de initiatiefnemers.

De beste zorg 
Bij de voorbereidingen voor de zorgcoöperatie is onder
meer met ouderen en werknemers in de zorg gesproken.
Desserjer: ‘In die gesprekken viel onder andere op dat
zowel de ouderen als de zorgverleners de beste zorg willen.
Maar in de praktijk vinden ouderen het niet prettig dat ze
voor iedere specifieke hulpvraag een andere zorgverlener
op bezoek krijgen. En op hun beurt vinden de verzorgen-
den soms dat ze de ruimte niet hebben om iets extra’s te
doen vanwege de beperkte tijd die ze hebben. Als de zorg-
vragers en de zorgaanbieders allebei hetzelfde willen, dan
moet het toch lukken om dat te organiseren?’ 
De zorgcoöperatie Haagse Hout wil er zijn voor ouderen
die hulp of advies nodig hebben. Daarbij kan het gaan om
medische verzorging, maar ook om huishoudelijke hulp of
assistentie bij het opstellen van een aanvraag voor een ver-
goeding voor een mantelzorger. Ook mensen die vanuit de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) al een per-
soonsgebonden budget ontvangen, kunnen van de zorgcoö-
peratie gebruik maken. Voor de zorg die onder de Wmo
valt, betaalt de gemeente de kosten. Hiervoor zijn wette-
lijke tarieven vastgelegd. Desserjer: ‘Omdat de zorgcoöpe-

ratie Haagse Hout bijvoorbeeld geen overhead en dus veel
lagere kosten heeft, kunnen we de zorg in veel gevallen
goedkoper leveren dan het wettelijk vastgestelde tarief.
Door het verschil kunnen we dus iets extra’s bieden, bij-
voorbeeld de inzet van een hoger gekwalificeerde medewer-
ker.’

Maatwerk
In feite kan de zorgcoöperatie alle hulp bieden die valt
onder de Wmo. Het uitgangspunt is dat de aanvrager zelf
aangeeft waar hij of zij behoefte aan heeft. Om maatwerk
te kunnen leveren, is binnen de zorgcoöperatie een breed
netwerk van mensen nodig die voldoen aan alle wettelijke
eisen. Anders dan de huidige praktijk in de zorg streeft de
zorgcoöperatie naar een één op één relatie tussen klant en
zorgverlener. Desserjer: ‘Daarmee willen we dus tegemoet
komen aan de grootste wens van zowel de oudere als de
verzorgende. Bovendien proberen we zoveel mogelijk met
lokale mensen te werken zodat de zorg geleverd wordt
door iemand uit de nabije omgeving. Dat geeft extra ver-
trouwen en de verzorgende kan snel bij de klant zijn.’ 
Daarbij helpt het dat in Haagse Hout veel zelfstandige on-
dernemers zijn verenigd in een zzp-netwerk. Zo hebben al
meerdere verpleegkundigen bij voorbaat hun diensten aan-
geboden aan de zorgcoöperatie. Daarnaast zijn er mensen
die ouderen als dagbesteding een activiteit willen aanbie-
den, bijvoorbeeld een museumbezoek, een cursus geschie-
denis of ‘gewoon’ samen boodschappen doen. ‘Het
belangrijkste is natuurlijk dat we activiteiten gaan aanbie-
den waar ouderen in geïnteresseerd zijn. Daarom roepen
we ook elke oudere in Bezuidenhout, Mariahoeve, Marlot
of Benoordenhout op: als u een wens of een vraag hebt,
meld die dan, zodat wij eraan kunnen werken om daar zo
goed mogelijk op in te spelen.’

Wilt u prettig zelfstandig blijven wonen in Haagse Hout
en is een beetje hulp hierbij welkom? Of kent u iemand
die wij met de zorgcoöperatie Haagse Hout kunnen hel-
pen? Neem dan contact op met de zorgcoöperatie Haagse
Hout: 070-347 7297 of zorgcoop@bezuidenhout.nl. U kunt
zich ook aanmelden via de ouderenconsulenten van Stich-
ting Voor Welzijn in Haagse Hout.

Maaltijdgroep Bezuidenhout biedt ouderen gezelligheid. (Foto: Willem Verheijen)

Ouderen in Bezuidenhout, Mariahoeve, Marlot en
Benoordenhout kunnen binnenkort gebruik maken
van de diensten van een lokale zorgcoöperatie. Dit
initiatief stelt ouderen in staat zo lang mogelijk op
een prettige manier in hun eigen omgeving te blij-
ven wonen.  

Marjon Damen

Zorgcoöperatie Haagse Hout

Lokale zorg en ondersteuning voor ouderen 
         

      
       

       



Voor een afscheid in huiselijke kring, kerk, crematorium, begraafplaats, clubhuis of anders. Met jarenlange ervaring. 

Rouwcentra in de buurt of thuis opbaren en stijlvol vervoer o.a. Daimler, CX, DS, Traction Avant en Cadillacs.

Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend, oriënterend en kosteloos gesprek. Kosteloos bespreken en vastleggen 

van uw uitvaartwensen. U bent welkom met elke uitvaartpolis of zonder.

Stijl & Traditie Uitvaartzorg
Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.

Dag & Nacht 070 70 70 007 of 06 573 44 442

Persoonlijk & Warmbericht@stijlentraditie.nl - www.stijlentraditie.nl - De Eerensplein 31- 2593 NB  Haagse Hout

Parels
Tijdens de Parelroute op 24 juni kan iedereen jouw talent aanschouwen. De
afgelopen jaren heeft men al kunnen genieten van sieraden, knutsel work-
shops voor kinderen, glas in lood maken, verhalenverteller, huiskamercon-
cert, schilderkunst, beeldhouwen en cabaret. 

Nieuw talent is welkom! 
Meld je snel aan, graag voor 17 maart. Het aantal parels is beperkt (com-
merciële deelname is uitgesloten). Zowel jong als oud kan zich aanmelden,
ook kinderen zijn welkom. Deelname als Parel is gratis en voor publiciteit
wordt gezorgd. 

Aanmelden bij: Parelteam van Wijkberaad Bezuidenhout. 
Tel.: 070 - 347 72 97 of e-mail: parels@bezuidenhout.nl. 
Na aanmelding bespreekt het Parelteam de mogelijkheden met u.

Toon je talent tijdens 

de Parelroute Bezuidenhout

Heb jij:
n Een bijzondere passie, hobby, verzameling of gave?
n Wil je jouw talent graag met je wijkgenoten delen? 
n Heb je tijd op zaterdag 24 juni a.s.?
n Woon je in Bezuidenhout?

Meld je aan als ‘Parel van Bezuidenhout’. Jij maakt dan
kans om mee te doen als een van de Parels tijdens de
negende Parelroute Bezuidenhout op zaterdag 24 juni
aanstaande.

Wat kan ik verwachten? 
Bewoners met een bijzondere passie, hobby, verzameling
of gave, die daarover willen vertellen, stellen hun huis of
atelier open voor het publiek. Als je meedoet, krijg jij een
plekje in de folder waarin alle deelnemende Parels van de
route staan. 
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Jay Riem Vis is een creatieve jongen die op zijn telefoon of
tablet, naar eigen zeggen, ‘erg veel’ YouTube-filmpjes kijkt.
‘Anderhalf jaar geleden zag ik een filmpje met bewegende
Lego-poppetjes dat ik erg leuk vond. Dat kan ik ook, dacht
ik, en zo is het begonnen.’ Het resultaat is een eigen You-
Tube-kanaal - ‘Jay Eland Mini Movies’- met daarop zelf
gemaakte Lego-filmpjes. 

Stop motion
Jays grote voorbeeld is Michael Hickox. ‘Hij maakt toffe
stop motion filmpjes met Lego-poppetjes.’ Jay legt in detail
uit wat een stop motion filmpje is: ‘Van iedere pose van
een Lego-poppetje maak je een foto. Vervolgens verzet je
het poppetje en maak je opnieuw een foto. Zo ga je door
tot je je verhaal klaar hebt. Als je dan al die foto’s snel ach-
ter elkaar afspeelt, komt het Lego-poppetje tot leven en
heb je dus een filmpje. Voor 25 seconden film heb ik tot
wel vijftig foto’s nodig.’ 
Voor wie denkt dat Jay voor zijn filmwerk een studio ge-
bruikt, heeft het mis. Hij pakt zijn telefoon erbij om te
laten zien hoe hij te werk gaat: ‘Ik zet de telefoon op mijn
bureau en richt de camera op een filmset van Lego-poppe-
tjes. Op mijn telefoon zit ook een applicatie - PicPac - die
van de foto’s die ik schiet uiteindelijk een filmpje maakt.
Met een andere app - Videoshow - bewerk ik het filmpje
met bijvoorbeeld wat extra effecten. Soms heb ik een film-
pje in een uur af, maar soms ben ik er ook de hele middag
mee bezig. Het verzetten van alle poppetjes is een secuur
werkje. Zeker als je weet dat ze niet altijd willen blijven
staan zoals ik dat wil.’ 

Vloggen
‘Mijn filmpjes zijn toch vaak een beetje gewelddadig van
aard’, verontschuldigt Jay zich bijna. ‘Zelf ben ik dat na-
tuurlijk niet, maar met een verhaallijn waarin actie zit, kan
ik veel van mijn Lego-poppetjes en auto’s gebruiken, en dat

maakt voor mij het maken van een filmpje zo leuk. De in-
houd van de filmpjes verzin ik ter plekke.’ 
Jay vertelt dat hij inmiddels tien Lego-filmpjes op zijn You-
Tube-kanaal heeft staan. ‘De gestolen McLaren’ is toch wel
zijn favoriet en blijkbaar ook van anderen, want dat film-
pje is al meer dan honderd keer bekeken. ‘Mijn moeder
had het filmpje op haar Facebook gedeeld en daardoor
nam het aantal views wel toe.’ 
Om veel views en volgers op YouTube is het Jay allemaal
niet te doen: ‘Het zou leuk zijn als ik ontdekt word, maar
ik maak filmpjes omdat ik het leuk vind om te doen. En ik
wil nieuwe dingen blijven proberen. Zo ben ik in de kerst-
vakantie begonnen met het maken van vlogs. Daarin vertel
ik dat ik een Lego-robot aan het bouwen ben en hoe groot
die robot moet worden en welke klussen hij in huis kan
doen. Het bouwen van die robot kost veel tijd en die heb
ik nu wat minder, omdat ik namelijk net op de middelbare
school zit. Mijn volgende vlog zal ik pas maken in mijn
volgende schoolvakantie.’

Architect of cabaretier 
Op de vraag of Jay in de toekomst iets met film wil gaan
doen, is het antwoord resoluut: ‘Nee, ik wil later liever ar-
chitect of cabaretier worden. Het beroep van architect
komt misschien nog het meest in de buurt van mijn Lego-
hobby: het willen bouwen van dingen.’ En het vak van ca-
baretier? ‘In 2014 zag ik de oudejaarsconference van Youp
van ’t Hek op televisie en ik mocht zijn grapjes wel. Op
YouTube liet mijn moeder nog wat filmpjes van Youp zien
en toen was ik verkocht. Dit jaar ga ik zelfs met mijn opa
naar een voorstelling van Youp. Daar heb ik heel veel zin.’ 

Ga voor de Lego-filmpjes van Jay naar YouTube en zoek op
‘Jay Eland Mini Movies’.

Jay Riem Vis: ‘Ik wil later liever architect of cabaretier worden.’ (Foto: Koen de Lange)

Hij is pas 12 jaar, maar zo jong als hij is, heeft Be-
zuidenhouter Jay Riem Vis al een eigen YouTube-
kanaal. Op ‘Jay Eland Mini Movies’ zijn zijn video’s
met bewegende Lego-poppetjes te bewonderen.
De productie stokt nu even, want zijn middelbare
schoolcarrière krijgt voorrang.

Mark Hoogland

Bijzondere buur: Jay Riem Vis

‘Ik wil nieuwe dingen blijven proberen’
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‘Een ongelooflijk belangrijk stukje stad’, zo omschrijft
Revis (Stadsontwikkeling) CS Oost, het gebied tussen Den
Haag CS en Bezuidenhout, met het Nationaal Archief en
de Koninklijke Bibliotheek. ‘Iedereen komt ermee in aanra-
king, of je nu met de auto of met de trein binnenkomt. Het
ligt tussen het groen en het centrum, het ligt tegen Bezui-
denhout aan en het is heel erg in ontwikkeling.’
De gemeente heeft grote plannen voor CS Oost, maar de
ontwikkeling waar Revis het over heeft, is tot nu toe
vooral te zien aan het Anna van Buerenplein, met het ver-
nieuwde Babylon en het gebouw van de Universiteit Lei-
den. Verder moet er nog heel veel gebeuren: om de
doorgaande wandelroute vanuit de binnenstad - de Haagse
Loper - door te kunnen trekken naar het begin van de The-
resiastraat, moet een flink deel van de Koninklijke Biblio-
theek (KB) tegen de vlakte. Het resterende deel van de KB
krijgt een fikse opknapbeurt, over de Utrechtsebaan komt
een overkapping en op de Grotiusplaats verrijzen twee
woontorens.

Die woontorens en een nieuw groen plein bovenop de
Utrechtsebaan staan helemaal vooraan in de plannen die
Revis en zijn collega Joris Wijsmuller op tafel hebben ge-
legd. Als het papierwerk rond is, zou nog dit jaar de Groti-
usplaats in een bouwterrein kunnen veranderen. Goed
nieuws voor Bezuidenhout, zegt ook het wijkberaad over
de bouwplannen: de wijk komt weer een stukje dichter bij
de stad te liggen. Maar de buurt houdt het hart ook vast:
komt het allemaal wel zover? Volgt er op de toekomstmu-
ziek die de plannen nu nog grotendeels zijn straks niet een
oorverdovende stilte? Tenslotte gaat het nog slechts om een
visie de zich over jaren uitstrekt, en nog niet om behapbare
plannen voor de korte termijn. Staan er straks twee flats
met woningen en winkels op de Grotiusplaats met alle
extra drukte die dat met zich meebrengt, terwijl de rest van
het gebied daar sterk bij achterblijft, inclusief de wat un-
heimische kruip-door-sluipdoor route naar het Centraal
Station die er al jaren ligt?

Revis kan zich die zorgen van de buurt heel goed voorstel-
len. ‘Die herken ik, want ik ben ook heel hard iedere dag
aan het knokken om te zorgen dat we de gebiedsvisie die
we hebben ook zo goed mogelijk realiseren. Dat is een
zaak van lange adem, dat moet je stap voor stap doen. Ik
wil daar altijd de buurt bij betrekken, ook als de visie die
er nu ligt concreet wordt.’ Revis houdt de buurt voor dat
ze niet hoeft te vrezen dat het in dat gebied te druk wordt,
met te veel mensen en voorzieningen op een beperkte
ruimte. ‘Daar zou ik me niet zoveel zorgen over maken.
Het is echt een heel mooi gebied dat zich leent voor ver-
dichting, net als we in het centrum al hebben gedaan. Vol-
gens mij is het echt goed dat dit stukje zich hoogstedelijk
ontwikkelt. Als gebouwen de lucht ingaan, moet je ervoor
zorgen dat je de openbare ruimte beter en mooier inricht.’
Het deel van de Koninklijke Bibliotheek waar nu nog het
Letterkundig Museum (tegenwoordig Literatuurmuseum)
zit, vormt letterlijk een sta-in-de-weg voor de Haagse
Loper. Dat gebouw moet tegen de vlakte, maar het is niet
de gemeente Den Haag die daarbij de knopen doorhakt en
de portemonnee trekt. Het Rijk zal moeten beslissen hoe-
veel ze ervoor over heeft om de verouderde KB op te knap-
pen. ‘Voor het hele gebouw geldt dat je keuzes moeten
maken: ga je renoveren, ga je slopen en nieuwbouw neer-
zetten. Hoeveel geld is ervoor nodig?’ 

Kansen genoeg voor het Rijk om ‘een royaal gebaar’ te
maken, denkt Revis, maar er zijn nog wel wat hobbels te
nemen, heeft hij gemerkt. ‘Het Rijk heeft nogal veel interne
sores om te bepalen waar de portemonnee moet worden
getrokken. Ik ben bij gesprekken geweest waarbij iedereen
de zwarte piet aan elkaar geeft. Dat vind ik eigenlijk een
slechte zaak, dus ik zou het Rijk willen oproepen: maak
nou gewoon een royaal gebaar. Het is dé Koninklijke Bibli-
otheek van héél Nederland, waar we echt trots op mogen
zijn, dat is een nationaal instituut. Daar moet je gewoon in
willen investeren. Hetzelfde Rijk heeft ook het lef om een
schilderij als Victory Boogie Woogie te kopen of die twee

Een plein bovenop de Utrechtsebaan, nieuwe flats, een wandel-
route naar de binnenstad: met de plannen voor CS Oost staat
Bezuidenhout de komende jaren heel wat te wachten. En dan
worden ook nog rioleringen vernieuwd en straten opgeknapt.
‘Zoveel investeren in één wijk achter elkaar, dat kan de ge-
meente niet altijd overal doen’, zegt wethouder Boudewijn
Revis in een gesprek met Bezuidenhout Nieuws. Toch leven er
veel zorgen: heeft de gemeente er wel genoeg oog voor dat al
die nieuwbouw niet ten koste gaat van de leefbaarheid van de
wijk?

Interview wethouder Boudewijn Revis

‘Bezuidenhout gaat heel erg veel  

John Hermse
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     mooier worden’

Rembrandts uit Frankrijk. Dit is nu zo’n investering waar-
van ik zeg: ga nou niet je tijd verdoen aan potje a of potje
b, ministerie zus of ministerie zo. Hier moet je vanuit je
nationale trots in willen investeren. Het zou pennywise
poundfoolish zijn als je alleen het strikt noodzakelijke
doet, dan zitten we over tien jaar weer naar elkaar te kij-
ken.’

Voor de zekerheid bevatten de plannen voor CS Oost nog
een goedkopere optie, waarbij er veel minder gesloopt
wordt bij de KB, maar die variant valt in slechte aarde bij
het Wijkberaad Bezuidenhout. ‘Model 2 betekent langdu-
rige verslechtering van de huidige minimale en sociaal niet
veilige verbinding tussen het centrum van Den Haag en Be-
zuidenhout’, schreven de wijkvertegenwoordigers aan de
gemeente, die met een beter alternatief zou moeten komen,
mocht de visie die er nu ligt toch niet haalbaar zijn.
‘Ik snap heel goed dat er onzekerheden zijn’, antwoordt
Revis, ‘maar ik heb daar geen negatief gevoel bij dat ik
denk: ach en wee. Het voordeel van een heel onaantrekke-
lijke terugvaloptie is dat iedereen zich harder inspant voor
het beste plan. Je moet ook realistisch en eerlijk zijn, het is
dan verstandig om meerdere modellen te hebben, maar ik
ga liever voor het hoogst haalbare. Het zou mooi zijn als
iedereen zou zeggen: schouders eronder, alleen de top is
goed genoeg, we gaan voor het beste.’

Voor Bezuidenhout is CS Oost een heel groot plan, maar
de wijk staat de komende jaren nog meer te wachten, naast
vervanging riolering en het opknappen van straten en plei-
nen. ‘Bezuidenhout gaat de komende jaren heel erg veel
mooier worden’, verwacht Revis. ‘Als je naar andere wij-
ken in de stad kijkt, dan hebben niet alle wijken het even
goed getroffen, want zoveel investeren in één wijk achter
elkaar, dat kan de gemeente niet altijd overal doen.’ Maar
de wijk vraagt zich wel af of de gemeente met al die bouw-
projecten, met in totaal misschien wel 2.000 nieuwe wo-
ningen, wel genoeg oog heeft voor de leefbaarheid in de
wijk. Zijn er genoeg scholen, parkeerplaatsen, groenvoor-
zieningen? 
‘Voor Bezuidenhout geldt dat ik me vooral zorgen maak
over parkeerdruk’, zegt Revis. ‘Auto's zullen vaker op par-
keerplaatsen verzameld worden, misschien zelfs wel onder
de grond. Als we echt een keer veel geld hebben, moet er

misschien een wijkparkeergarage komen. Inwoners zullen
er dan ook aan moeten wennen dat je je auto parkeert en
een paar staten wandelt voordat je thuis bent. Dat vergt
een beetje cultuurverandering. In Bezuidenhout experimen-
teren we daarmee, bijvoorbeeld bij het kantoor van Total
aan de Bezuidenhoutseweg. Buurtbewoners kunnen daar
gebruikmaken van parkeerplekken van bedrijven: overdag
is er plek voor de werknemers en vanaf 17.00 uur 
’s avonds kunnen de buurtbewoners er staan.’

Maar omdat het nog van veel meer zaken afhangt hoe
prettig het is om in Bezuidenhout te wonen, pleit het wijk-
beraad voor een gebiedsmanager die regie voert over alle
losse bouwprojecten. Revis staat niet meteen te springen.
‘Ik begrijp al die functienamen niet. Dat is niet de oplos-
sing, want dan ga je het in een ambtelijk proces zetten.
Volgens mij is het van belang dat ik in mijn rol als wethou-
der in de wijk ben, met mensen praat en op die manier in-
tegraal daarmee omga. Ik verwacht ook van ons ambtelijk
apparaat dat ze om zich heen blijven kijken, dat ze meer
doen dan hun specifieke taakje. Ik vind dat dat op heel
veel gebieden ook echt goed lukt. Maar het is niet zo dat je
iemand hebt om vast te pakken en aan te raken voor de
wijkvereniging: daar zijn wíj als college toch voor. Iedere
Bezuidenhouter die over de wijk wil praten, mag op de
koffie komen.’

Wethouder Revis van Stadsontwikkeling: ‘Zoveel investeren in één
wijk achter elkaar, dat kan de gemeente niet altijd overal doen.’
(Foto: Willem Verheijen)

CS Oost
- Fase 1:  Grotiusplaats, 2 woontorens, hoogte 120 meter, 
                400 koopwoningen 
- Fase 2: Herbestemming en mogelijk uitbreiden 
                gebouw Buitenlandse Zaken. Meerdere 

 woontorens, hoogte 120 en 140 meter.               
Beatrixlaan: Monarch III, 2 woontorens, hoogte 
70 meter, 248 huurappartementen  
Beatrixlaan: van kantoor (KPN/pop-up park) naar woon-
toren, hoogte 70 meter, (koop)woningen 
Koningin Sofiestraat 120: van kantoor naar 
67 koopappartementen
Carolina van Nassaustraat: 12 koopappartementen
Juliana van Stolberglaan: van kantoor (TNO) naar 
140 koopwoningen
Koningin Marialaan: van kantoor (Defensie) naar 
139 studenten- en 35 starterswoningen
Voormalig ministerie Sociale Zaken: van kantoor naar
woonbestemming, hoogte 110-120 meter, minimaal 
350 (koop)woningen
Koninklijk Conservatorium: wijziging naar woonbe-
stemming, hoogte 70 meter, (koop)woningen 
Johannes Camphuijsstraat 163 en 165: van kantoor (post-
kantoor) naar 16 appartementen

Bezuidenhout Leeft
Het wijkberaad komt graag in contact met bewoners
die mee willen werken in een werkgroep Bezuidenhout
Leeft. Deze werkgroep zal aandacht hebben voor wonen
en leefbaarheid in de wijk en hierover met de gemeente
in gesprek gaan. Gewenst zijn: specifieke kennis van
planologie, architectuur, ruimtelijke ordening en/of leef-
baarheid. Voor meer informatie: e-mail: wijkberaad@be-
zuidenhout.nl of bel Jacob Snijders: 06-238 80468.

Bouwplannen in Bezuidenhout
komende 10 jaar



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

Theresiastraat 43
2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67
www.verweykappers.nl

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!

Ambulant Pedicure

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

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

Edith Pedicure
dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op 06 54720014

Hulp aangeboden
Bent u opzoek naar een betrouwbare en hardwerkende werkster. 
Mijn hulp heeft nog tijd over. U kunt haar bereiken op: 
06 161 182 61. Referenties zijn aanwezig

met vriendelijke groet, Rishi & Moniek
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De Uitgaansgroep Haagse Hout werd in 1997 opgericht
door de Belangengroep Ouderen Bezuidenhout. Henk Wei-
jers, destijds secretaris van de belangengroep, nam bij de
start de administratie en de publiciteit van de uitgaans-
groep voor zijn rekening. 
Een jaar later liet ook zijn vrouw Anny zich verleiden om
voor de uitgaansgroep actief te worden. Samen met Joep
Winkels organiseren Anny en Henk Weijers, geholpen door
vijf vrijwilligers, waaronder een kok, alle activiteiten. En
daarbij gaat het niet om bingo-, klaverjas- of bridgemidda-
gen, want daar zijn al voldoende andere clubs voor. En ook
geen wandel- en fietstochten, want die zijn voor veel leden
niet meer weggelegd. 

Gezellig
De eerste activiteit van de uitgaansgroep was een dialezing
over het ‘Engelse Westland’. In de loop der jaren dijde het
aanbod voor ouderen uit Bezuidenhout, Mariahoeve en
Benoordenhout uit. Al snel nam het aantal activiteiten per
maand toe van een tot vier. Vaste prik zijn onder meer een
bezoek aan een museum in Den Haag of omgeving, en een
diner elke eerste zondag van de maand in het Wijk- en
Dienstencentrum aan de Johannes Camphuijsstraat. 
Een van de eersten die zich twintig jaar geleden als lid aan-
meldde, was Bezuidenhouter Remond Schlette. 'Wat mij
vooral aantrok, was de gezelligheid. Toen ik zag dat het
een heel actieve groep was, ben ik meteen naar binnenge-
huppeld. Al vanaf het begin zat er een goede sfeer in, ook
omdat iedereen, zonder aanzien des persoons, als gelijke
wordt behandeld. En vooral dat laatste vind ik heel belang-
rijk.'
Hoewel opgericht voor mensen uit Haagse Hout, laat de
uitgaansgroep ook mensen van buiten deze wijken toe tot
haar activiteiten. 'Toen ik eens een nicht uit de binnenstad
meenam, vond zij het zo gezellig, dat zij direct wilde weten
of zij ook lid mocht worden', schetst Schlette het zwaan-
kleef-aan-effect. 'Familieleden en vrienden van leden kun je
niet buitensluiten', menen Anny en Henk Weijers.

55 jaar en ‘veel ouder’
De uitgaansgroep telt op dit moment ruim 120 leden van
55 jaar en ‘veel ouder’. In een wisselende samenstelling
nemen zij deel aan de activiteiten. Het aanbod valt altijd in
de smaak, beweert Henk Weijers: 'Wij kennen de mensen
al zo lang, dat we weten waarvoor zij belangstelling heb-
ben. Bovendien maken we het altijd gezellig met een hapje
en een drankje.' 'Er wordt altijd goed gekeken naar wat
past bij de groep', zwaait Schlette de organisatoren lof toe.
Bij hemzelf vallen vooral lezingen over de oudheid in de
smaak. Maar wat er met name uitspringt: 'De saamhorig-
heid en gezelligheid. Mensen kijken uit naar het contact
met elkaar.' Daar draagt Schlette ook aan bij: 'Omdat de
organisatie het tijdens bijeenkomsten te druk heeft, ga ik
altijd van tafel tot tafel voor een babbeltje.' 'Er wordt soms
heel wat afgeknuffeld', bevestigt Anny Weijers de goede
sfeer. 'De uitgaansgroep is net één grote familie.'
Anny en Henk Weijers zijn zelf ook niet meer ‘piep’, maar
het plezier dat zij de leden van de uitgaansgroep bezorgen,
geeft hen energie - 'Mensen komen stralend binnen en gaan
glunderend naar huis' - en maakt dit werk tot dankbaar
werk. 

‘Jongere’ leden gewenst
Sinds het Wijkberaad Bezuidenhout de uitgaansgroep in
2007 onder haar vleugels nam, voelt de uitgaansgroep zich
optimaal ondersteund. Op haar beurt laat het wijkberaad
de organisatie van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie graag
aan de uitgaansgroep over. Ook subsidie van de gemeente
helpt om van de activiteiten een succes te maken. Wat wel
zorgen baart is dat de aanwas van jongere leden stokt, ter-
wijl de leden én organisatoren steeds ouder worden. 'De
gemiddelde leeftijd van de groep ligt inmiddels rond de 84',
vertelt Henk Weijers. Hij roept ‘jongere’ Bezuidenhouters
dan ook van harte uit zich aan te melden of eens te komen
kijken tijdens een van de activiteiten. Dat kan via het tele-
foonnummer van de uitgaansgroep (070) 2201406 en het
e-mailadres henkwsr@ziggo.nl.    

Anny (links) en Henk Weijers: 'Mensen komen stralend binnen en gaan glunderend

naar huis.' (Foto: Willem Verheijen)

Ouderen uit de eenzaamheid halen met activitei-
ten waar ze elke maand naar uit kunnen kijken en
waarbij ze het samen met anderen gezellig heb-
ben. Daarvoor zetten Anny en Henk Weijers zich al
twintig jaar in met de Uitgaansgroep Haagse Hout. 

Roeland Gelink 

Uitgaansgroep Haagse Hout 20 jaar 

‘Dit is soms net één grote familie’



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

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Kwaliteit 
wint 
altijd!

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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Sinds medio januari staat er een schaatser ondersteboven
in een wak in de badkuip, een maand eerder was dat een
Kerstman op zijn handen in de sneeuw, en in het voorjaar
is misschien weer haar collectie badeendjes aan de beurt
om een plekje te krijgen in de etalage van La Baderina.
‘Mensen liggen vaak in een deuk als ze de etalage zien. Er
worden veel foto’s van gemaakt.’ 

Creatief 
Vonk werkte vroeger naast haar eigen bureau voor binnen-
huisarchitectuur ook parttime in verschillende sanitairwin-
kels, maar pas als eigenaar van haar eigen winkel voelt ze
zich echt goed in haar vel zitten. ‘Ik denk anders dan stan-
daardwinkels gewend zijn. Vaak vonden mijn werkgevers
mijn ideeën te ingewikkeld. Bij mij kan namelijk alles:
bamboe, natuursteen, glas, rvs en zelfs textiel en leer zijn
geschikte materialen om mee te combineren in een badka-
mer. Met sanitair kun je gave dingen doen. Omdat Neder-
landse badkamers meestal niet zo ruim zijn, moet je
creatief zijn. Zo laat ik, afhankelijk van wat de klant wil,
maatwerk glazen wastafelbladen en spiegels door een vak-
man zandstralen om er reliëf en kleur in aan te brengen.
Klanten zeggen vaak tegen me dat ze niet beseften dat wat
ik ontwerp ook uitgevoerd kan worden.’
Vonk studeerde architectonische vormgeving/interieur- en
meubelontwerpen aan de kunstacademie in Den Haag en
woont sinds 1979 in Bezuidenhout. In 2010 opende ze La
Baderina aan de Theresiastraat 226. Eigenhandig ver-
bouwde ze deze winkel voor bijzondere badkamercreaties.
‘Ik werk nu 28 jaar als zelfstandig binnenhuisarchitect,
maar soms is dat wel een eenzaam bestaan. Met een winkel
ben ik toch wat meer onder de mensen. Alles wat je hier
ziet, heb ik zelf ontworpen en gemaakt: de tafel, de wand-
panelen, meubelen met speciale wastafelbladen, alles. Al
mijn hele leven werk ik graag met mijn handen en behalve
de winkel heb ik ook ons huis verbouwd. Hierdoor krijg je
veel praktische kennis en inzicht op het gebied van tech-

niek, materialen en toepassingen, waardoor het ook mak-
kelijker communiceren is met een aannemer of installa-
teur.’

Maatwerk
Vonk ontwerpt naar eigen zeggen bijzondere badkamers.
Dat betekent om te beginnen dat ieder project uniek is. ‘In
het maken van een passend ontwerp met uit te zoeken ma-
terialen zit flink wat tijd, daar vraag ik een bescheiden ver-
goeding voor. Eerst praat ik een uur of twee met de klant,
en dan wil ik bij wijze van spreken echt alles over ze
weten, vooral ergonomische zaken zijn daarbij ook een be-
langrijk onderdeel. Daarna ga ik aan de slag met de uitwer-
king van het ontwerp. Als dat klaar is, hebben we opnieuw
een inspirerend gesprek over het creatieve badkameront-
werp, laat ik de uitgezochte materialen zien en licht ik de
gespecificeerde offerte toe. Verleent de klant de opdracht,
dan maak ik gedetailleerde werk- en installatietekeningen
die, vóór de uitvoering van de badkamer, die uitgebreid
met de klant besproken worden zodat er tijdens de uitvoe-
ring van de badkamer geen onduidelijkheden meer zijn. De
erkende installateur waar ik mee samenwerk, of de aanne-
mer van de klant, krijgt dit werkboek ook. Hierin is pre-
cies aangegeven waar bijvoorbeeld de stopcontacten of
spotjes in het plafond moeten komen en hoe hoog de was-
tafel en het toilet moeten hangen en dus ook de aansluitin-
gen aangebracht moeten worden.’ 
In de wereld van aannemers en installateurs zijn vooral
mannen actief. Dat ze er nauwelijks vrouwen tegenkomt
vindt Vonk wel eens jammer, maar over de samenwerking
met mannen heeft ze geen klagen: ‘Als ze merken dat je
verstand van techniek hebt, verdien je al snel respect.’ 
In de bouw en dus ook de binnenhuisarchitectuur was het
enkele jaren erg rustig, maar ook Vonk merkt dat de markt
weer aantrekt. ‘Ik vind het niet erg om het druk te hebben.
Ik zet wel een tandje bij.’

Rina Vonk: ‘Ik denk anders dan standaardwinkels.’ (Foto: Koen de Lange)

Rina Vonk van La Baderina verkoopt niet alleen
badkamers, ze ontwerpt ze ook. Zelfs de badkamer-
meubels kunnen van haar hand zijn. Uiteraard is
ook het interieur van haar winkel aan de There-sia-
straat 226 een eigen creatie.

Marjon Damen 

Ondernemer in beeld

‘Met sanitair kun je gave dingen doen’
Rina Vonk van La Baderina
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Begin zelf met afvalscheiden en vraag gratis een gft-bak of
kleine gft-emmer (voor bovenwoningen) aan. Die worden door
de gemeente apart opgehaald. Gebruik uw gewone (grote) af-
valbak voor plastic en een andere kleine bak voor restafval. 

Hang een plastic zakje of plaats een extra afvalbakje in de bad-
kamer, dan komen uw lenzenbakjes, shampooflessen en derge-
lijke niet bij het restafval. 

Afvalvrij boodschappen doen? De meeste supermarkten gebrui-
ken veel verpakkingsmateriaal. Ga eens naar de markt of lokale
groentewinkel en neem uw eigen bakjes en zakjes mee. 

Restjes eten over? Gooi het niet weg maar eet het de volgende
dag als lunch. Restjes groente kunt u bijvoorbeeld in de keuken-
machine doen: zo heeft u in een handomdraai een heerlijke
groentespread voor op brood.

Vaak kleine verpakkingen kopen levert uiteindelijk meer afval
op dan af en toe een grote verpakking kopen. Koop dus zoveel
mogelijk bulkverpakkingen van bijvoorbeeld kattenvoer en
meel. Ook noten en zaden kunt u op die manier in grootverpak-
king kopen bij bijvoorbeeld Ekoplaza of op de markt.

Gebruik bijenwasdoek of een bordje voor afdekking van voed-
sel in de koelkast en niet huishoudfolie/aluminiumfolie. Als u
toch aluminiumfolie en bakpapier gebruikt, gooi dit dan niet na
een keer weg, maar gebruik het meerdere keren. 

Koop een groot blok (goedkopere) kaas om te raspen in plaats
van kleine zakjes geraspte kaas. Goedkoper, betere kwaliteit en
geen plastic.

Geef uw kind een beker met drinken en niet-voorverpakt eten
mee voor op school.

Breng uw spullen naar de kringloop of verkoop het op Markt-
plaats. Geef ze een tweede leven, gooi ze niet weg.

Heeft u een tuin? Dan kunt u makkelijk compost maken van
een (deel van) uw gft-afval. 

De Bezuidenhoutse deelnemers aan het project 100-100-100. U kunt ze
volgen op Facebook: Bezuidenhout Zero Waste. (Foto: Rosalie Ruardy)

In Bezuidenhout hebben ongeveer tien huishoudens mee-
gedaan aan het project 100-100-100 van de gemeente Den
Haag. Dit project is bedoeld om te leren afval te verminde-
ren. De deelnemers uit Bezuidenhout hebben onder meer
samen opgeruimd in de wijk en het Haagse Bos, een ‘rest-
jes-diner’ bereid en een workshop composteren gevolgd.
Op basis van hun ervaringen tien tips hoe u in uw huishou-
den eenvoudig afval kunt verminderen. 

Evelien Termeulen

Duurzaam Bezuidenhout

Verminder afval 
10 tips

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Werkgroepen duurzaam 
vinden elkaar 
Omdat duurzaam niet ophoudt bij wijkgrenzen. En
omdat je, zeker als goede buren, zoveel mogelijk ge-
bruik moet maken van elkaars kennis, ervaring en net-
werk. Daarom werken de werkgroepen Duurzaam
Bezuidenhout, Mariahoeve, Marlot en Benoordenhout
sinds eind vorig jaar meer samen. 

Om elkaars duurzame initiatieven - extra - onder de aandacht
van de bewoners te brengen, hebben de werkgroepen Duur-
zaam Bezuidenhout, Mariahoeve en Marlot om te beginnen
gekozen voor een uniform communicatieplan. In dit plan zijn
de afzonderlijke websites, de sociale mediakanalen, zoals Face-
book en Twitter, en de artikelen in de wijkkranten op elkaar
afgestemd. 

Projecten
Verder willen de werkgroepen meer samenwerken bij het op-
zetten van concrete duurzame aanbiedingen voor bewoners.
Een voorbeeld van zo’n project is het Zonnepanelenpark
Groen Hofzicht in Mariahoeve. Dat park, dat 539 zonnepane-
len telt, is van de grond getild door bewoners uit Mariahoeve,
Marlot en Bezuidenhout. In de eerste vijftien jaar zal het park
een CO₂-reductie opleveren van ongeveer 970.000 ton. (Zie
voor meer informatie: www.groenhofzicht.nl).

Uw ideeën zijn welkom
De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout is al wat langer actief
met het informeren van bewoners en ondernemers in de wijk
over de mogelijkheden van duurzame investeringen. Op haar
beurt roept de werkgroep bewoners op om met ideeën voor
nieuwe concrete acties te komen, bijvoorbeeld de gezamenlijke
inkoop van warmtepompen of de inzet van elektrische deelau-
to’s. Of misschien wilt u wel als vrijwilliger meedoen met de
werkgroep. In beide gevallen kunt u een bericht sturen naar
duurzaam@bezuidenhout.nl.

Kijk voor meer info op: http://bezuidenhout.nl/duurzaam
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Alle bewoners van West zijn uitgenodigd voor de opening
van het park. Na het openingsmoment wordt u bovendien
getrakteerd op gebak. Bij vertrek ontvangt u een kleine at-
tentie waarmee u de tuin of uw balkon in de zomer in het
zonnetje kan zetten.

Nadat op 22 augustus vorig jaar het Haags Startstation
Erasmuslijn (HSE) opende, startte in oktober de herinrich-
ting van het ‘Spoorpark’, toen nog de werknaam van het
park. Mede door de inbreng van een aantal bewoners die in
de klankbordgroep zaten, is de inrichting van het park aan-
gepast en geworden wat het nu is. Gaande de werkzaamhe-
den ontstond de vraag hoe het park genoemd moest
worden. Uitvraag in West heeft uiteindelijk tot een naam
geleid die op 22 februari wordt onthuld.

Aan het Jan van Riebeekplein 90 vindt u het wijk-
centrum Bezuidenhout-West. Elke dag zijn hier di-
verse activiteiten voor en door de buurt, zowel
voor volwassenen als voor jongeren.

Bezuidenhout-West Nieuws

Activiteiten in wijkcentrum Bezuidenhout-West

Een kleine greep uit de mogelijkheden: elke maandagoch-
tend komt de handwerkgroep bij elkaar. Elke dinsdagoch-
tend is er Nederlandse les. Op de dinsdagavonden
repeteert niet alleen de brassband, maar oefent ook de
kaartclub voor de competitie. De koffieclub is er steevast
op de woensdagochtend. De sportzaal is elke dag in ge-
bruik, op de donderdagochtend zijn er zelfs twee groepen
sportief bezig. Vergeet ook niet dat er op elke eerste zon-
dag van de maand een gezellige bingo is.
De overzichten met de activiteiten voor volwassenen en

jongeren hangen bij de ingang, op het prikbord in de gang,
en op de ramen aan de zijkant van het wijkcentrum. 

Wilt u zelf een activiteit in het wijkcentrum ontwikkelen?
Dat kan. Neem dan contact op met Jaap de Wit of Helen
Baun 070 – 205 2550

Ouderen bewegen zich fit
Elke donderdagochtend tussen 11.45 en 12.45 uur is er in de sportzaal van het wijkcentrum van Bezuidenhout-West
bewegingsles voor ouderen. Docente Astrid Schneiders maakt in haar les gebruik van materialen, zoals ballen, hoepels
en muziek. Elke deelnemer kan in zijn/haar eigen tempo bewegen en inspanning wordt afgewisseld met ontspanning.
De kosten bedragen 80 euro voor 38 lessen; met een ooievaarspas is het goedkoper. Wilt u meedoen? Bel dan 070 205
2550 en vraag naar Jaap de Wit of Helen Baun.

Wethouder Revis opent ‘Spoorpark’ op 22 februari
‘Het Spoorpark’ is klaar. Op 22 februari om 16.00 uur
wordt het park officieel geopend door wethouder
Boudewijn Revis. In het park op de hoek Hendrick Ha-
melstraat en Laurens Reaelstraat onthult hij de
nieuwe naam van het park.

Een artist impression van het ‘Spoorpark’.
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Het verhaal van The Leaseband begint met een houten eet-
tafel. Lies Bouts had een eettafel besteld en toen de meubel-
maker die bij haar thuis afleverde viel zijn oog op de
gitaren in de woonkamer. De man speelde zelf ook gitaar
en er was meteen een klik. Ze besloten samen te gaan oefe-
nen en het eerste optreden was al snel een feit. Andere mu-
zikanten voegden zich bij het duo en zo werd tien jaar
geleden The Leaseband geboren.  
In de huidige formatie bestaat de band uit Lies Bouts (zang
en gitaar), Giliam Hogervorst (zang en keyboards), Dolf
Koch (sologitaar), Koos de Vink (basgitaar) en Ulrich An-
tonie (drums). Het repertoire van de groep bestaat uit be-
kende nummers uit de jaren ’60 en ’70. Geen enkel genre
wordt geschuwd. Alles komt op een avond voorbij: van
pop, rock, country, rock and roll tot en met blues; en van
swingende evergreens tot en met gevoelige ballads. 

Grootste fan
Volgens Bouts heeft de naam The Leaseband niets met haar
voornaam te maken: ‘Toen we met de groep begonnen,
zaten de leden ook in verschillende andere bandjes. Daar-

door leek het alsof wij elkaar voor deze band ‘gebruikten’,
een soort ‘leasen’.’
The Leaseband treedt ongeveer eens in de twee maanden
op. Een optreden is voor de band geslaagd als het publiek
met de nummers meezingt en de dansvloer op gaat. Hun
grootste fan - Omroep West-weerman Huub Mizee - geeft
wat dat betreft altijd het goede voorbeeld, want die is vol-
gens Bouts bij ieder optreden aanwezig en danst het liefst
de hele avond. Gevraagd naar het lievelingsliedje van de
band noemt Bouts direct I Can Dance van Leo Sayer: ‘Dan
gaat iedereen dansen.’ Een goede tweede is Mustang Sally
van Wilson Pickett.

10 maart
Twee keer per jaar speelt The Leaseband ook het wijkcen-
trum aan het Jan van Riebeekplein 90 plat. Iedereen is wel-
kom, de toegang is gratis en voor de hapjes en drankjes
wordt slechts een kleine vergoeding gevraagd. Het eerstvol-
gende optreden van The Leaseband is op 10 maart. De zaal
is open vanaf 20:00 uur en de muziek begint om 20.30 uur.
Om 24:00 uur gaat het licht weer aan en zullen er weer
veel voetjes van de vloer zijn gegaan. 

Waar nu het wijkcentrum van Bezuidenhout-West staat, ston
vroeger het geboortehuis van Lies Bouts. Inmiddels woont
Bouts in Bezuidenhout-Midden, maar ze komt nog regelmatig
in West. Ze zingt en speelt namelijk gitaar in The Leaseband,
de huisband van het wijkcentrum. 

Bezuidenhout-West Nieuws

The Leaseband: huisband van West

Sauvine Vos

Denk en praat mee 
over wijkplan
Het stadsdeelkantoor Haagse Hout is bezig met de uitvoe-
ring van het wijkplan voor Bezuidenhout-West. Daar kunt
u als bewoner van West ook actief bij betrokken zijn. Wilt
u meedoen, meedenken en meepraten over uw wijk? Geef
u op via Jaap de Wit (070- 205 2550) en u krijgt zo snel
mogelijk een uitnodiging. 

Redacteur voor West
Kunt u goed schrijven en wilt u graag berichten over
de ontwikkelingen en gebeurtenissen in Bezuiden-
hout-West? Wij zijn op zoek naar een redacteur voor
de pagina Bezuidenhout-West Nieuws in deze wijk-
krant. Bel voor meer informatie 070- 205 2550 en
vraag naar Jaap de Wit.

Haags Hopje
Aan het Hendrick Hamelplantsoen ligt een speeltuin
met een Haags Hopje. Hier kunnen kinderen uit de
wijk spelen en speelgoed lenen. Het Haags Hopje
zoekt nog enthousiaste vrijwilligers. Interesse? Bel
dan 070-205 2550 en vraag naar Masry Dharma,
Helen Baun of Jaap de Wit.

Oproep voor actieve vrijwilligers



We heten u graag van harte welkom.

Theresiastraat 75 & 182, ‘s-Gravenhage

Albert Heijn Theresiastraat,
Theresiastraat 75, ‘s-Gravenhage
Openingstijden: 
Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 
22.00 uur. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

Albert Heijn Theresiastraat,
Theresiastraat 182, ‘s-Gravenhage
Openingstijden: 
Maandag t/m zaterdag 
van 08.00 tot 22.00 uur. 
Zondag van 12.00 tot 
22.00 uur.



‘Zij treft door soberheid en eenvoud, goede verhoudingen
en kalme waardige rust, welke men vooral in een kerkge-
bouw verlangt.’ Zo beschreef de Nieuwe Rotterdamse
Courant in 1897 de toen gloednieuwe Mariakerk. Drie jaar
eerder, in 1895, had de bisschop van Haarlem, mgr. C.J.M.
Bottemane, aan Jonkheer W.G.M. Wittert van Hoogland
de opdracht gegeven in de snel groeiende wijk Bezuiden-
hout een nieuwe rooms-katholieke parochie op te richten.
De bouwpastoor ging voortvarend te werk. Op 10 februari
1896 kocht hij aan de Bezuidenhoutseweg een 4.400 vier-
kante meter groot perceel. Hetzelfde jaar nog, op 8 septem-
ber, legde de deken van Den Haag, mgr. J.Th.A. Heyligers,
de eerste steen van de door de vermaarde architect Nico-
laas Molenaar sr. ontworpen neo-gothische kerk. De bouw
verliep zo voorspoedig dat precies een jaar later het eerste
kind in de kerk ten doop kon worden gehouden; ‘een
meisje uit de arbeidersklasse’, vermeldt de kerkkroniek. De
officiële oprichting van de parochie dateert van 18 septem-
ber 1897.

Onherstelbaar beschadigd
In de tweede helft van februari 1945 nam het aantal aan-
vallen door de Britse luchtmacht op de Duitse raketinstalla-
ties in het Haagse Bos toe. In de namiddag van 21 februari
kwam een bom vlak voor de Mariakerk terecht. In het
kerkportaal vonden vier mensen de dood, onder wie de 23-
jarige koster Antoon Vringer. Ook de ruiten van de kerk en
de pastorie werden zwaar beschadigd. 
Amper twee weken later, op zaterdag 3 maart om acht uur
’s ochtends, raakten twee voltreffers de kerk. Er vielen geen
slachtoffers, maar de parochiaan voor wie op dat moment
een uitvaartdienst werd gehouden, kreeg een vroegtijdige
begrafenis onder het puin van de instortende kerk.
Het kerkgebouw was onherstelbaar beschadigd door het
bombardement en moest worden gesloopt. Op 17 juni
1954 werd tijdens een grootse plechtigheid, onder de klan-
ken van ‘Christus overwint’, de eerste steen van de nieuwe
Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk gelegd. Op 9 no-
vember 1955 wijdde de bisschop van Haarlem, mgr. J.P.
Huibers, de kerk in.

Mariakerk, ooit het baken 
van Bezuidenhout
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Met haar uitzonderlijk smalle hoge spits en aan alle kanten zichtbare torenklokken
was de voormalige Mariakerk aan de Bezuidenhoutseweg ooit een baken in de wijk.
Het gebedshuis werd zwaar gehavend tijdens het bombardement van 3 maart 1945. 
Na de sloop verrees op dezelfde plek in 1955 de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk. 

Carel Wiemers (tekst & Illustratie)

De Mariakerk met zijn typische naald-

spits was een baken in Bezuidenhout. Verwoeste kerken
Met het bombardement op Bezuidenhout is niet alleen
de Mariakerk, maar ook de Nederlands-Hervormde
Wilhelminakerk (architect Berlage) aan het Louise de
Colignyplein verwoest. De zwaar beschadigde St. Li-
duinakerk aan de Schenkkade werd hersteld, maar
moest in 1977 alsnog het veld ruimen voor kantoren.

Stenen uit Bezuidenhout
In 1947 werd in Marlot de Onbevlekt Hart van Maria-
kerk gebouwd. De architect is Nicolaas Molenaar jr.,
de zoon van de architect van de Mariakerk in Bezui-
denhout. De stenen van de Marlotkerk zijn afkomstig
uit de verwoeste gebouwen van Bezuidenhout.

Paul van Vliet herinnert zich
‘In de loop van 3 maart 1945 werden we opgeschrikt
door vage berichten over een bombardement op Den
Haag. De verbindingen waren gebrekkig en pas de vol-
gende dag werd duidelijk dat de Bezuidenhout, waar
wij woonden, was platgegooid. Een blunder van de ge-
allieerden. Gelukkig kregen we snel te horen dat onze
ouders nog leefden. Ze waren na de eerste golf bom-
men in de kelder gekropen. Mijn vader was daarna
naar boven gerend om wat spullen bij elkaar te
graaien. In de paniek pakte hij het verkeerde en nutte-
loze en liet het kostbare en bruikbare liggen. Toen ons
huis bij de volgende golf vol werd geraakt en in brand
vloog, durfden mijn ouders niet langer in de kelder te
blijven zitten en vluchtten de straat op. De torenspits
van de Mariakerk kletterde voor hun voeten naar be-
neden en mijn vader kon mijn moeder nog net voor het
vallende puin wegsleuren. De keuze om ons naar Fries-
land te sturen werd die dag nadrukkelijk gerechtvaar-
digd. Met zijn zessen waren we er nooit allemaal
levend uitgekomen.’ 
Dit tekstfragment staat op 
https://pimhuijsmansfotografie.com/



hwwzorg.nl

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.

Iedere donderdag
Boter, Kaas en Eieren samen

voor € 6.95

Gouda’s Best 500 gram 
Jong Belegen Kaas,

Pakje Roomboter van 
250 gram en 6 Boeren 

Scharreleitjes!
De Kaasspecialist
Theresiastraat 248
2593 AW Den Haag
T. 070 - 3858404
www.dekaasspecialist.nl
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Did you 
know that…
� � � Police Overbosch reported at
the end of January that in recent
weeks the number of burglaries has
increased significantly in Haagse
Hout? This increase is mainly in the
districts Bezuidenhout and Maria-
hoeve. The team Overbosch therefore
dedicated additional manpower and
resources in order to reduce the num-
ber of home burglaries and to arrest
perpetrators. Furthermore, the police
ask residents who see suspicious cir-
cumstances to call 112 immediately.

� � � about 2,200 children had a lot
of fun this season using the skating
rink in the neighborhood?

� � � Confectionery Boheemen sold
approximately 41,000 Bossche bulbs
in three days?

� � � there are plans for the esta-
blishment of a cooperative care sys-
tem so that older people can stay at
home for a longer period of time in
the district?

� � � Annemiek Tromp and Yorick
Prinzen received the City Pin The
Hague for their years of volunteering
for the district?

� � � the residents committee Angry
Emma warns of flash floods in the fu-
ture, and proposed to the municipa-
lity to use the Utrechtsebaan as
water storage in case of a disaster?

For more news check
www.bezuidenhout.nl
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A ruby in the neighborhood

A while back, my friend Joke invited me to a ‘pimp your clothes’
workshop. Considering she always dresses stylishly and I am a crea-
ture of habit, I took it as a polite hint about my wardrobe. The
workshop was held at ‘Kleermakerij Ruby’, a postage-stamp sized
clothing repair and dry cleaner at Laan van Nieuw Oost-Indië 268
across the street from Het Spinnewiel restaurant.
Ruby, a friendly woman with an exuberant smile, greeted us at the
door. She helped us upcycle our old garments into something new.
My hideous ruffled skirt became straight and streamlined. A
friend’s oversized jacket was altered to accentuate her figure.
Ruby, or Rubina Qaiser, doesn’t usually give workshops, but she cer-
tainly knows how to sew. She has nine sewing machines in her ate-
lier. Each has a different function allowing her to work on diverse
fabrics from denim, leather and fur to cotton and silk. She even
makes curtains.
Originally from Karachi, Pakistan, Ruby has called The Netherlands
home for twenty-four years. She first learned to sew from her mo-
ther and followed up with courses. She was a stay-at-home mom li-
ving above the storefront with her husband and their two teenage
children when the previous owner asked if she wanted to take over
the business. Ruby said yes, and went from housewife to sole busi-
ness owner with a zero-commute to work. That was four years ago.
She is the third owner of this dry cleaning and repair shop, which
has been serving the neighborhood for thirty years.

Kristin Anderson
www.authorkristinanderson.com

On March 3, 1945, more than five hundred people from the district
were killed, thousands were injured, twelve thousand became
homeless and more than three thousand houses were destroyed or
badly damaged. The March 3, 1945 accidental bombing of Bezuiden-
hout will be commemorated on Sunday, March 5th, 2017.

The program:
- 10:00 a.m:     Memorial service (Christus Triumfatorkerk)
- 12:00 p.m:      Wreath for the victims 
                             (Juliana van Stolberg Monument)
- 1:00 p.m:        Memorial Concert (Royal Conservatory)

For more information www.bezuidenhout.nl/3maart45

EXPATS

Commemoration 
bombing 
on March 5



Ik maak graag schoon. Om die reden ben ik op zoek naar
nieuwe adressen als hulp in de huishouding. Met goede 
referenties. U kunt mij bereiken op telefoonnummer

06 432 393 49

Mijn naam is Sandra. 

Thuis & mobiele kapper
Voor al uw haar & gezichtsbehandeling
wenkbrauwen verven & epileren ook met touw
pedicuur & manicure. Ok bij u thuis. Volgens afspraak, 
Cornelis Speelmanstraat 37, 
2595 XJ  Den Haag - Bezuidenhout-west

Tel 070 4065243 - M 0647200047

Laylo

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

+31 (0)70 34 74 433
www.svdmakelaars.nl
info@svdmakelaars.nl

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag
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 Openingstijden
 wo t/m vr  09.00 – 17.00  za  09.00 – 15.30

Wil je leniger worden of zoek je ontspanning? Je lekker voelen of heb
je altijd al yoga willen doen? Wil je bezig zijn met de dingen die je
leuk vindt, in plaats van bezig zijn met de dingen die je niet leuk

vindt? Kom dan naar yoga in Bezuidenhout.

maandag 10.00 Yin Yoga, Danny
woensdag 19.30 Power Yoga, Marjolein

vrijdag 10.00 Pilates, Marjolein
zondag 11.00 Power Yoga, Marjolein

Interesse? 
Neem contact op met de docent.

snoekdanny@hotmail.com - Narayanayoga - 06 11238843
marjolein@yogastudio108.nl - 06 13862033

www.yogastudio108.nl
Locatie: Vlaskamp 3 (ingang Sporthal) | 2592 AA  Den Haag

Yin Yoga | Power Yoga | Pilates

Garage - te huur
0 7 0 - 3 5 4 6 6 0 0

Bezuidenhout

Voor én door 50-plussers!
Zoals:
n Hulp bij belatingaangifte
n Advisering voor Ouderen
n Korting ziektekostenverzekering

Wordt nu lid - info 06-239079374
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Wist u dat…
� � � Politie Overbosch eind januari
meldde dat de afgelopen weken het
aantal woninginbraken in het Haagse
Hout sterk is gestegen? Deze stijging
vindt voornamelijk plaats in de wijken
Bezuidenhout en Mariahoeve. Het team
Overbosch zet daarom extra mankracht
en middelen in om zo het aantal (wo-
ning)inbraken terug te dringen en da-
ders aan te houden. Daarbij wordt
onder andere in burger, te voet en op de
fiets in de wijk gewerkt. Gekeken wordt
naar potentiële daders en inbraakgevoe-
lige woningen. Verder roept de politie
wijkbewoners op die verdachte omstan-
digheden zien, direct 112 te bellen. ‘Lie-
ver twee keer te veel dan een keer te
weinig’, is de boodschap.

� � � er is besloten om in Bezuiden-
hout-Oost fase 2 de riolering te vervan-
gen en het parkeren te verbeteren? Dat
besluit werd genomen op 2 februari in
de commissie Leefomgeving. Ook zijn
er vanuit het programma Werk met
Werk extra middelen om de vernieu-
wing van de buitenruimte te financie-
ren. 

� � � Bezuidenhout.nl de moord in
2007 op vastgoedhandelaar Victor ’t
Hooft aan de Bezuidenhoutseweg altijd
op de voet heeft gevolgd? Naar aanlei-
ding van het verzoek van de veroor-
deelde Remon P. om de zaak te
heropenen, zijn alle berichten over de
moord nu chronologisch op de site ge-
plaatst.  

� � � er eind januari een grote gele
kwikstaart is gespot aan de Schenkkade
bij de Laan van Nieuw Oost-Indië?

� � � Floor Terstegge op 2 februari
vierde dat ze 25 jaar Seniorengym
geeft? Terstegge begon met de gymnas-
tiek voor senioren als docente in het
sportcentrum Jack Slagman. Tegen-
woordig krijgen de deelnemers twee
keer per week les in PuntZuid, het
buurthuis van de toekomst aan de Van
Heutszstraat. 
Daarnaast is Terstegge fysiotherapeut
met een praktijk aan de Laan van
Nieuw Oost-Indië.

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

BU
U
RM

AN
 JO
H
N

Nette buurt?

We wonen natuurlijk in een nette buurt. Maar er ligt wel eens wat op
straat dat er niet thuishoort. Begin dit jaar: kerstbomen op de stoep.
Een paar dagen lang, totdat iemand ze meenam. De vuilnismannen
waarschijnlijk. Die komen altijd op woensdag, dus hadden die kerst-
bomen net zo goed dinsdagavond pas langs de straat gegooid kunnen
worden.
Het waren ook maar kerstbomen, waar maakte ik me druk over: bal-
len zaten er niet meer in, maar ze zagen er nog lekker groen uit. Maar
de bank die laatst op precies hetzelfde hoekje stond, had echt zijn
beste tijd gehad: afgeragd, uitgezakt, versleten. En een lelijk nepleren
ding in een vieze kleur ook: ik had ‘m gloednieuw nog niet in de
kamer willen hebben. Mijn eigen oude bank stond nog geen uur bij de
straat toen een buurman ‘m wegsleepte. Maar deze bank verdween
rechtstreeks tussen de kaken van de vuilniswagen. 
Maar waar maak ik me eigenlijk druk over: die bank stond er maar
twee dagen, en extra straatmeubilair, helemaal voor niks, dat is toch
mooi meegenomen?
Maar die bierblikjes in het plantsoentje voor de deur? Wat doen die
daar? Zomers zie je ze niet, maar nu liggen ze tussen de kale struikjes
(on)behoorlijk te blinken in het winterzonnetje. We wonen toch in
een nette buurt, of begin ik me steeds sterker te vergissen?
Oud papier, lege flessen, tassen vol plastic: ze verdwijnen allemaal in
de bakken die ervoor staan. Er ligt wel eens een scherf of een snipper
papier – mij hoor je er niet over. Dat kan nog wel in een nette buurt.
Maar gedemonteerde kastjes, planken en andere oude troep die met
geen mogelijkheid in een van die bakken te krijgen is? Wie laat dat
achter? Zijn er buurtbewoners die de omgeving van de afvalbakken
zien als een stortplaats voor grofvuil? En die hopen karton als de oud-
papierbakken toevallig even vol zitten? Waarom pleuren mensen die
zomaar neer? 
En laten we het over hondenpoep maar niet eens hebben. Dan begint
mijn overtuiging dat we toch echt in een nette buurt wonen heel erg
te wankelen.
Maar er is hoop: ook in mijn deel van de wijk komt nieuw riool. En bij
een nieuw riool hoort ook een opgeknapte straat. Niet meer groen
uitgeslagen en verzakt, maar lekker straks. Spic en span. Op die blin-
kende stoep laat niemand zomaar wat vallen toch? Wonen we straks
toch nog in een écht nette buurt.

O
O
G
 VO

O
R D

ETAIL
Hoe goed kent u de wijk? Waar be-
vindt zich het links afgebeelde detail?
Stuur uw antwoord per e-mail of brief
naar de redactie (zie het colofon op
pagina 3) en maak ook kans op een
boekenbon, beschikbaar gesteld door
Primera aan de Theresiastraat.

Het detail in de vorige editie is door twee mensen
herkend. Het kunstwerk hangt aan de gevel van de
Dr. M.M. den Hertogschool aan de Amalia van
Solmsstraat. Vera Waayers mag de boekenbon ter
waarde van 15 euro ophalen in het Wijk- en Dien-
stencentrum aan de Johannes Camphuijsstraat 25.
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