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Ook in het Bezuidenhout wonen ze: 
expats, buitenlanders die voor hun 
werk tijdelijk hier wonen. Ze wer-
ken bij internationale bedrijven als 
de Shell, instituten als het Joegoslavië 
Tribunaal, Interpol en Clingendael, 
bij een van de 32 ambassades of een 
internationale school als in onze wijk, 
de ‘Engelse school’ aan de Vlaskamp. 
In totaal zijn er wel zo’n 40.000 expats 
in heel Den Haag. Meestal leven ze – 
met eigen evenementen en onderlinge 
contacten – tamelijk geïsoleerd van de 
Nederlandse gemeenschap. Daar wil 
de gemeente nu iets aan veranderen.  

Door Adriaan Pels

Den Haag is, als stad met vele interna-
tionale functies, de tijdelijke woonplaats 
van allerlei nationaliteiten die hier een 
paar jaar werken. Sinds 2003 worden 
ze opgevangen door ‘The Hague Hospi-
tality Centre’ (een centraal servicepunt 
voor buitenlanders die zich tijdelijk hier 
vestigen). Maar dat vindt burgemees-
ter Jozias van Aartsen niet voldoende. 
De expats en de bewoners moeten zich 
meer met elkaar vermengen. De expats 
kunnen dan meer te weten komen over 
Nederlandse gewoontes en de cultuur en 
de Hagenaars krijgen een beter inzicht in 
de betekenis van Den Haag als internati-
onale stad.
Dat moet aangemoedigd worden door 
gerichte activiteiten in de Haagse wijken 
en die in het Haagse Hout zijn als eerste 
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aan de beurt. Coördinator is Willem Post, 
hoofd van het Hospitality Centre, maar 
door de tv meer bekend als Amerikade-
skundige.

Aftrap door de burgemeester
Burgemeester Van Aartsen komt op 17 
april naar ons stadsdeel om met de nodi-
ge feestelijkheid de aftrap te verrichten. 
Radio, tv en andere media zullen er zeker 
ook zijn en zo komt onder meer het Be-
zuidenhout in de schijnwerpers te staan. 
En dat is nog maar het begin. Tot eind 
juni zal er geregeld een aandacht trek-
kende gebeurtenis zijn.
Willem Post: “Te denken valt aan het hier 
organiseren van de jaarlijkse bijeenkomst 
van alle ambassadeurs, of op de Dag van 
Europa Europarlementariërs hun werk la-
ten uitleggen in de hogeschool Inholland, 
of de expats uitnodigen voor een wijk- of 
straatfeest. Er zijn vele mogelijkheden.” 
Om tot een goed programma te komen 
heeft hij de hulp ingeroepen van de ver-
schillende wijkberaden, waaronder die 
van het Bezuidenhout. Volg de informa-
tie in de media voor wat daar uit is ge-
komen.

advertentie

Er is niets te doen tegen de concur-
rentieloze overhand van (drie) Albert 
Heijn-winkels in de Theresiastraat. 

De klachten van enkele lezers van het 
Bezuidenhout Nieuws haalden samen 
met die uit andere steden de landelijke 
pers en bereikten uiteindelijk de Neder-
landse Mededingingsautoriteit (NMa), 
de instantie die moet letten op misbruik 
van economische machtsposities. Maar 
die staat buitenspel, omdat hier een over-
eenkomst speelt die al bestond toen het 

IS ER DAN HELEMAAL NIETS AAN TE DOEN? 
NMa werd opgericht. Dit betreft een be-
lang van Ahold (AH) in Schuitema (eige-
naar van de verdwenen C1000). Het NMa 
kon daardoor niet ingrijpen bij ontwik-
kelingen die leidden tot het sluiten van 
verschillende C1000-winkels, waaronder 
die in de Theresiastraat. De NMa kan pas 
tegen (lokale) dominantie van Albert He-
ijn optreden, als het bedrijf nu overnames 
zou gaan doen en/of zijn landelijk markt-
aandeel (nu 30%) onaanvaardbaar zou 
vergroten.

Willem Post: “Van 
elkaar leren.”
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INDIVIDUELE SCHOONMAAKACTIE SPAARWATERVELD SMAAKT NAAR MEER!
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Al fietsend door de Spaarwaterstraat 
kijkt mevrouw Coenen meestal naar 
links naar de vogels of de spelende 
kinderen. Maar op een zondag was 
het opvallend stil op het veld, geen 
vogels of kinderen te zien, maar 
wel veel vuilniszakken en een grote, 
vriendelijke ‘struikrover’, die in zijn 
eentje allerlei blikjes, pakjes, zakjes, 
enz. opruimde. Een buurtbewoner, 
bleek de handen uit de mouwen te 
hebben gestoken. Deze eenmans-
actie is absoluut een compliment 
waard, mevrouw Coenen sprak de 
man dan ook toe. Tot haar verbazing 
woonde hij  niet eens in de Spaarwa-
terstraat. 

Door Nike van der Wenden

Vogelliefhebber

De ‘struikrover’, de heer Hubert van 

Drooge, blijkt bij navraag een echte 

vogelliefhebber te zijn. Toen hem ter 

ore kwam dat Dienst Stadsbeheer de 

struiken op het veld wilde ruimen, was 

hij er als de kippen bij om dit te voor-

komen. In die struiken vertoeven na-

melijk heel veel mussen, die niet meer 

onder dakpannen kunnen nestelen 

en als er alleen nog maar gras groeit 

kunnen zij nergens meer schuilen. Het 

bleek dat de bomen hoe dan ook blij-

ven staan en dat Dienst Stadsbeheer al 

gedachten had over de herbeplanting 

van de onderbegroeiing. De bedoeling 

is het hekwerk aan het eerste gedeelte 

van de Spaarwaterstraat met verschil-

lende soorten klimplanten te bedekken, 

liefst ook bloeiende en daarvoor een 

haag van ongeveer één meter breed met 

struiken neer te zetten. Dat maakt alles 

overzichtelijker. Wederom door de ac-

tie van de heer Van Drooge gaat deze 

vogelliefhebber nu met Dienst Stadsbe-

heer om de tafel zitten om  mee te den-

ken over het soort struiken dat er gaat 

komen. Dicht opeen groeiende planten 

als Liguster zorgen voor beschutting 

van kleine vogels tegen de (bescherm-

de) eksters en katten, maar hij denkt 

ook aan besdragende planten als hulst 

(groenblijvend in de winter), vuur-

doorn en sneeuwbes.

Oproep

Het zou goed zijn als buurtbewoners 

ook af en toe voor ‘struikrover’ willen 

spelen en helpen het zwerfvuil te rui-

men. Het is niet de taak van groenbe-

heer en ook wat dit betreft valt het veld 

weer tussen wal en schip. (Zie Bezui-

denhout Nieuws nummer 13 “Perikelen 

rond Haagse Hopje”). Mevrouw Coe-

nen en de redactie van Bezuidenhout 

Nieuws doen dan bij deze ook graag 

een oproep aan buurtbewoners, die de 

handen uit de mouwen willen steken 

voor een schoon Spaarwaterveld! 

EEN BIJZONDERE BOOM IN UW VOORTUIN?
Dat kan en is nog gratis ook! 
Ook dit jaar stelt de gemeente Den 
Haag een “Miljoen voor Groen” 
beschikbaar. Vanaf februari 2009 
kunt u een aanvraag indienen 
bij het stadsdeelkantoor Haagse 
Hout (adres: Loudonstraat 95) of 
via het internet www.denhaag.nl/
groen. 

De aanvragen worden op volgorde 
van binnenkomst behandeld en 
geleverd kan worden zolang de 
voorraad strekt. Er zijn twintig 
prachtige bomen uitgezocht, zoals 
de zuilvormige eik, de tulpenboom, 
de beverboom en vele andere. Mocht 
uw voorkeur uitgaan naar toch een 
andere boom dan is dat ook mogelijk. 

In december wordt geleverd, want 
dan is het seizoen aangebroken om 
te planten. 
U krijgt plantinstructies en de 
gemeente garandeert dat de bomen 
van goede kwaliteit zijn, maar 
verder komt het op u aan. Het blijft 
een stukje natuur en dat heeft zorg 
en aandacht nodig!

Het Spaarwaterveld: opgeruimd staat netjes!        Foto’s: L. Coenen

OVERBOSCH COLLEGE IS VERHUISD
Het Overbosch College is verhuisd 
naar een nieuwe locatie aan de 
Diamanthorst in Mariahoeve. Ooit 
was daar het Mondriaan College 
voor mode en kleding gevestigd. 
Het nieuwe Diamant College - zoals 
de school voortaan heet - wil goed 
onderwijs geven maar tegelijkertijd 
de spil worden in contacten tussen 
de vergrijzende wijkbewoners en de 
schooljeugd.

Hoe doe je dat, de contacten verbeteren 
tussen ouderen in een Haagse wijk en 
een schooljeugd? 
Het Diamant College nam Stichting 
Hekgolf in de arm. Die kwam met het 
project “Digitaal? Wereldtaal!”: ze 
begeleidden leerlingen van de school 
die met behulp van computers, camera’s 
en andere apparatuur het levensverhaal 
van senioren uit de aanleunwoningen bij 
verpleeghuis de Amethisthorst gingen 

vastleggen in geluid en beeld. Die 
verhalen werden tot fotostrips verwerkt 
en in boekvorm afgedrukt. Zo werden 
generaties verbonden: beeldtaal is een 
taal die iedereen bleek te verstaan. 

Op zaterdag 24 januari jl. werd het 
startschot door burgemeester van 
Aartsen gegeven en is het Diamant 
College geopend.
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DE i-SHOP VRAAGBAAK VOOR ALLE BEWONERS  
Na buurtwijk Mariahoeve heeft 
onze wijk er ook een: de i-Shop. Een 
informatiepunt waar u met al uw 
vragen terecht kunt en u na het stellen 
van uw vraag met een antwoord 
de deur uit loopt. De redactie was 
benieuwd en ging op bezoek bij de 
i-Shop Bezuidenhout en sprak met 
Sandra Battoui.

Door Marieke Willemsen

Altijd al willen weten wie u kan helpen 
met belastingaangifte doen? Hoe u in 
aanmerking komt voor (huur)subsidie? 
Wat de beste aankoop is op het gebied 
van zorgartikelen? Wanneer en hoe 
laat de wijkbus rijdt? Waar u een 
gediplomeerde pedicure in de wijk 

vindt? Welke winkels met koopavond 
geopend zijn? Of wilt u gewoon even 
iemand ontmoeten en gezellig bijpraten 
over de wijk. Bezoek dan eens de i-Shop 
Bezuidenhout en u krijgt antwoord op 
al uw vragen. 

i-Shop Bezuidenhout opende eind 
2008 haar deuren en kan sindsdien 
terugkijken op een succesvolle periode. 
“De i-Shop is er voor iedereen, maar 
tot nu toe weten veelal ouderen de 
weg naar de i-Shop te vinden”, vertelt 
Sandra Battoui. Het aantal bezoeken 
wordt geregistreerd en maakt het bereik 
en effect van de i-Shop inzichtelijk. 
Battoui is in dienst van Stichting Vóór 
welzijn en is verantwoordelijk voor 
het informatiepunt in de wijk. “Om 

bewoners nog beter van dienst te zijn zal 
hier op korte termijn ook een computer 
aanwezig zijn, men kan dan zelf aan de 
slag om het antwoord op een vraag te 
vinden”, vult Battoui aan.

Ze zijn ouder dan 55 jaar en gaan 
graag uit maar vonden het een pro-
bleem om zelf iets te ondernemen. 
Er zijn er ook bij die het zat werden 
altijd maar weer alleen te moeten 
eten. Anderen zijn gek op bridgen, 
biljarten of een ander spel dat je niet 
alleen kunt spelen. Allemaal hebben 
ze verschillende achtergronden en 
liefhebberijen maar één ding heb-
ben ze gemeen: ze kwamen er niet 
toe eropuit te gaan. Maar ze had-
den het geluk in het Bezuidenhout 
te wonen, waar talloze vrijwilligers, 
ondersteund door José Peters van 
welzijnstichting VÓÓR, uitermate 
populaire activiteiten voor ze orga-
niseert. Voor vele Bezuidenhoutse 
55+’ers een uitkomst.

Door Adriaan Pels
 
Is er sprake van – toenemende – een-
zaamheid in het Bezuidenhout? Het 
wordt soms beweerd, maar cijfers zijn 
er niet. En als er over eenzaamheid ge-
sproken wordt, denkt men direct aan 
ouderen. Vreemd, want een recent lan-
delijk onderzoek heeft uitgewezen dat 
hoe ouder men wordt, hoe minder een-
zaam men zich voelt. Hoe het ook zij, 
in het Bezuidenhout hoeven ouderen 
niet weg te kwijnen. Eén telefoontje 
naar ouderenconsulente José Peters, al 
twintig jaar actief in het Bezuidenhout, 
en er gaat een onvermoede wereld aan 
mogelijkheden open. Want in de loop 
der jaren heeft José vele vrijwilligers 
gevonden die er met zijn allen in ge-
slaagd zijn een flink aantal vaste activi-
teiten op te zetten. Die zijn zo in trek, 

dat reclame maken eigenlijk niet nodig 
is. 

De eerste stap
“Maar er zijn altijd mensen die het 
moeilijk vinden de eerste stap te zetten 
en mij op te bellen”, zo weet José uit ja-
renlange ervaring. “Hebben ze eenmaal 
kennisgemaakt en zijn ze bijvoorbeeld 
een keer mee geweest met een busreis, 
of naar de 50+-bioscoop van Pathé, een 
concert of een lezing, of hebben aan 
tafel gezeten bij het Grieks of Indisch 
buffet, een high tea of een barbecue, 
dan zijn ze wildenthousiast en blijven 
meedoen. Want belemmeringen zijn er 
niet. De vrijwilligers hebben voor elk 
probleem een oplossing en weten hoe 
ze iedereen het gevoel moeten bezor-
gen dat ze welkom zijn.”

Uitgaansgroep
De Uitgaansgroep Haagse Hout is het 
paradepaardje. “We begonnen met één 
keer in de maand een activiteit en dat 
is nu driemaal. Het aantal deelnemers, 
tussen de 60 en 80+, groeide naar 170 
en opvallend is dat de mensen elkaar 
ook buiten de groep opzoeken en iets 
organiseren. Voor € 10, - per jaar ben je 
lid en verder betaal je de kosten van het 
reisje, de film of het etentje. Die zijn 
overigens nooit een probleem.”

Wandelclub
Ook heel erg in trek is de wandelgroep. 
Eenmaal per maand trekt een deel van 
de kleine vijftig leden eropuit, voor 10 
à 12 kilometer door een mooi gebied. 
En dan zijn er natuurlijk de bridge- 
klaverjas- computer- handwerk- en 

schaakliefhebbers voor wie de vrijwil-
ligers ook iets te bieden hebben.

Senioren-contactbank
Een unieke dienst van de welzijnsorga-
nisatie is de Seniorencontactbank. Wie 
een gelijkgestemde senior zoekt, om 
mee uit te gaan of een gezamenlijke 
hobby te delen bijvoorbeeld, kan zich 
inschrijven. Dan komen je gegevens 
anoniem (met een code) op een lijst, die 
de deelnemers thuis krijgen en zo kan 
iedereen iemand met gelijke interes-
ses zoeken waarmee via bemiddeling 
door een vrijwilliger contact gezocht 
kan worden. Kortom: 55+’ers hoeven 
in het Bezuidenhout heus niet eenzaam 
te zijn. De vrijwilligers van VÓÓR en 
José hebben altijd een oplossing. Als 
het moet komen ze op huisbezoek om 
erover te praten.

OUD MAAR ALLESBEHALVE EENZAAM 

i-Shop Bezuidenhout is gevestigd in Wijk- en 
Dienstencentrum Bezuidenhout. Geen enkele 
vraag is vreemd, jong of oud, iedereen kan er 
terecht. Geopend op ma, di, do en vrij van 
09.00u-14.30 u. Meer informatie per e-mail: 
i-shop-bezuidenhout@voorwelzijn.nl 
of loop gewoon eens binnen!

Meer informatie bij José Peters, telefoon 
070 347 7297 of jose.peters@voorwelzijn.nl. 
Of bij de balie van de i-Shop in het Wijk- en 
Dienstencentrum Bezuidenhout, Johannes 
Camphuysstraat 25. Voor een persoonlijk 
gesprek over de Senioren-contactbank is 
daar elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur 
een vrijwilliger aanwezig.

De uitgaansgroep in Nijmegen klaar voor een 
boottocht.                           Foto: Stichting VÓÓR
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HUISARTS STEGER NEEMT AFSCHEID 
De laatste dorpsdokter verlaat de stad

Op 1 mei 2009 neemt dokter 
Robert Steger, huisarts in het 
Bezuidenhout, wegens het bereiken 
van de pensioengerechtigde 
leeftijd afscheid van zijn praktijk 
en van zijn patiënten. Hij heeft er 
dan 37 jaar van letterlijk trouwe 
dienst opzitten.

Wanneer bent u met uw praktijk 
gestart? 
“Ik heb in 1973 de praktijk van  
dokter Jan Lindner overgenomen 
en ging wonen en werken op de 
Bezuidenhoutseweg 201. In die 
tijd was het gewoon en gewenst 
dat de praktijk aan huis werd 
gevoerd, want ‘de dokter’ moest  
bij nacht en ontij beschikbaar zijn. 
De wachtkamer was onderdeel van 
de dokterswoning’. Dokter Steger 
vertelt hierover een kleine anekdote: 
“Twee oudere dames beklaagden 
zich bij mij over het grove 
woordgebruik van mijn energieke 
zoontjes Maarten en Jasper. Tja, zei  
ik, ik kan er ook niets aan doen, dat 
leren ze allemaal in de wachtkamer. 
In 1980 werd wonen en werken 
gescheiden en verhuisde mijn 
praktijk naar de Bezuidenhoutseweg 
229; begin 2002 werd het huidige 
pand aan de Joan Maetsuyckerstraat 
betrokken.”

Wat was de grootste verandering 
die u  hebt  meegemaakt?
“In 2006 moesten alle huisartsen 
digitaal gaan werken: de huisarts werd 
muisarts. Het computergestuurde 
SOEP-systeem werd verplicht 
ingevoerd: de patiënt komt 
binnen en zegt wat er aan scheelt 
(Subjectief); de dokter kijkt ernaar 
(Objectief); evalueert wat hij heeft 
waargenomen (Evaluatie): schrijft 
een recept of verwijst door (Plan). 
Dat moet allemaal op de computer 
worden ingevoerd. Als je vroeger 
binnenkwam met een lekkende 
neus, kreeg je een flesje Otrivin, dat 
je gewoon bij de drogist kon kopen 
en stond je binnen een minuut weer 
buiten. Door dit SOEP-systeem kost 
zo’n lekkende neus vijf maal meer 
tijd.”
 
Waarom kan men u een huisarts 
van de oude stempel noemen?
“Hele families waren patiënt bij mij 
en ik begeleidde ze letterlijk van de 
wieg tot het graf. Ik heb zo’n 1000 
kinderen ter wereld geholpen en ik 
ben SCEN-arts vanaf de oprichting 
van de Stichting Consultatie 
Euthanasie Nederland. Ik had veel 
plezier in het medische handwerk: 
kleine chirurgische ingrepen deed 
ik het liefst zelf.”

Ziet u veel veranderingen in de 
verhouding tussen huisarts en 
patiënt?
“Die is inderdaad behoorlijk 
veranderd. Onlangs belde een 
patiënte in de tienerleeftijd mij op en 
zei: ‘Wil jij mijn pilrecept doorfaxen 
naar de apotheker en hem vragen 
of hij die thuis wil bezorgen?’ Dat 
maakte ik vroeger toch niet mee…”
 
De opvolging van dokter Steger is 
uitstekend geregeld en de praktijk 
zal op hetzelfde adres worden 
voortgezet.

Huisarts Steger in zijn praktijk.       Foto: El Hoek

KONINKLIJK CONSERVATORIUM WEG UIT DE WIJK?

Het Koninklijk Conservatorium is 
een heel aparte opleiding in onze 
wijk. Iedereen kent ze: de studenten 
die, met hun instrumenten op de rug 
of in de hand van en naar hun school 
aan de Juliana van Stolberglaan 
reizen, het karakteristieke gebouw 
met kleine balkonnetjes aan de 
voorgevel. Die zijn niet bedoeld 
als plek om te zonnen – het geheel 
stelt, toepasselijk, een notenbalk 
voor. Bezuidenhouters die  daarvan 
houden kunnen hier een voorstelling 
bijwonen van professioneel niveau, 
zelfs complete opera’s, in een van  
de twee concertzalen en dat op 
loopafstand.

Wat is er waar van de geruchten dat 
aan deze luxe binnenkort een eind gaat 
komen en dat het Conservatorium gaat 
verhuizen? Daarover blijkt bij de twee 
belanghebbenden, het Conservatorium 
zelf en de gemeente Den Haag, nog 
weinig duidelijkheid te bestaan. 
Zomer 2008 is er door de gemeente 
een onderzoek gestart naar de plek 
en functie van het Conservatorium – 
want dat er iets moet gaan veranderen 
is zeker. Het gebouw is veel te klein 
geworden, want het aantal studenten 
is sterk  toegenomen. Plannen zijn om 
bij het nieuwe culturele hart van Den 
Haag, de nieuwbouw in plaats van 
de Anton Philipszaal en het Lucent 

Danstheater ook het Conservatorium 
te betrekken. Per slot van rekening zijn 
er nu al studenten die invallen bij het 
Residentie Orkest. En dan is er 2018, 
het jaar waarin Den Haag culturele 
hoofdstad van Europa zal zijn en dus 
alles uit de kast zal willen halen.

Geen duidelijke beleidsstukken, 
geen bouwtekeningen – het gaat pas 
zomer 2009 meer vorm krijgen. Dat 
er heel wat gewijzigd zal worden 
staat vast. Wie  de twee concertzalen 
in het Conservatorium kent zal dat 
betreuren. Maar wellicht kunnen die 
bij alle nieuwbouwplannen gespaard 
en gebruikt blijven.

Door Marianne van Raaij
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Ze zijn er! Ook in onze wijk. 
Mensen die een unieke verzameling 
hebben aangelegd, een bijzonder 
muziekinstrument bespelen, kunnen 
steenhouwen of boetseren, bedreven 
zijn in toneelspelen of goochelen, 
mooie foto’s of gedichten maken, 
een onalledaags huisdier eropna 
houden, of trots zijn op hun tuin of 
de inrichting van hun huis. 

Door Adriaan Pels

Carine van Schoonderwoerd den 
Bezemer van de stichting Boog heeft 
ze opgespoord en onder de noemer 

‘Parels van het Bezuidenhout’ een 
route langs hun adressen uitgestippeld. 
Waarlangs u wandelend of fietsend op 
zaterdag 16 mei kunt kennismaken met 
deze bijzondere wijkgenoten en hun 
passie en bezigheden.
Onder meer in Wateringen en 
Loosduinen is al een ‘Parels-dag’ 
gehouden. En het was een succes. 
“Iedereen was dolenthousiast,” aldus 
Carine, “het is een unieke manier om 
met elkaar in contact te komen en elkaar 
te leren kennen.” Door deze ervaring 
weet ze zeker dat ook Parels van het 
Bezuidenhout een onvergetelijke dag 
zal worden. Ze heeft al een flink aantal 

‘parels’, maar kan er nog wel een paar 
aan toevoegen. “Wees niet te verlegen 
of bescheiden, als je iets kunt laten zien 
of horen, neem contact met me op.” 

Carine is per e-mail te bereiken op: 
schca@boog.nl, of telefonisch via het 
telefoonnumer: 070 312 1278.   

Alle ‘parels’ worden overigens opge-
nomen en beschreven in een boekje dat 
bij de routebeschrijving hoort en dat bij 
de opening van de dag, in de bibliotheek 
aan de Theresiastraat, wordt uitgereikt. 
De dag wordt afgesloten met een 
drankje en een muzikaal optreden.

PARELS VAN HET BEZUIDENHOUT 
Maak een rondgang langs wijkgenoten die iets van hun hobby, passie of talent laten zien

Binnenkort kunnen bewoners 
van het Bezuidenhout, jong 
en oud, bij de bibliotheek een 
filmcamera ophalen en zelf een 
film gaan maken. Die film wordt 
dan op verschillende plaatsen, 
binnen en buiten, in de wijk op 
beeldschermen (muurkranten) 
vertoond, zodat iedereen hem kan 
bekijken. Het onderwerp mag de 
‘filmproducent’ zelf kiezen, als het 
maar over de wijk gaat, waarbij 
het motto is: dit wil ik graag aan 
mijn medebewoners laten zien. 
Want dat is de achtergrond van het 
project Wijkmedia Ateliers, waar 
het hier omgaat. De bedoeling is 
dat buurtbewoners elkaar meer 
bewust maken van wat er in 
de wijk en bij hun wijkgenoten 
speelt.

Door Adriaan Pels

Een onderwerp voor een film – een 
fotoreportage kan overigens ook – 
kan bijvoorbeeld zijn een verslag 
van een wijkfeest, een bijzondere 
gebeurtenis op school, een verhaal 
over een aparte boom, een straat, 
een historisch gebouw, maar ook 
vraaggesprekken met mensen die 
je altijd al iets over zichzelf hebt 
willen vragen: die muziekstudent 
die iedere dag voor het raam op zijn 
cello oefent, die amateurschilder 
die je geregeld aan het werk ziet, 

die straatkrantverkoper van wie 
je je afvraagt hoe hij leeft en waar 
hij vandaan komt, of, inspelend 
op de actualiteit, hoe mensen 
met een verschillende afkomst 
kerstmis beleven. Ook een kritisch 
beeldverhaal over overlast in de wijk 
of iets anders is denkbaar. Kortom: 
alle bewoners – ook organisaties 
trouwens – uit het Bezuidenhout 
krijgen de mogelijkheid om de 
aandacht te vestigen op iets in 
de wijk of op wat er in de wijk 
gebeurt. 

Deskundige begeleiding
Om aan de slag te kunnen gaan 
stelt het, in de bibliotheek 
ondergebrachte, Wijkmedia Atelier, 
apparatuur ter beschikking en 
begeleiding bij de productie en 
verwerking. De praktijk zal zijn 
dat je de bibliotheek binnenloopt, 
de uitvoerder van het project je 
idee voorlegt, waarop hij met je de 
mogelijkheden bespreekt, adviezen 

geeft en ten slotte het benodigde 
materiaal leent, na een uitleg over 
het gebruik. De afwerking, de 
montage van de film bijvoorbeeld, 
van een en ander, moet de filmer zelf 
doen, waarvoor in de bibliotheek 
apparatuur (computers, laptops) 
en deskundige hulp beschikbaar 
is. En dan is het grote moment 
aangebroken: het resultaat wordt 
op de beeldschermen vertoond en 
iedereen kan kennisnemen van wat 
jij te vertellen hebt. En daar is het 
allemaal om begonnen. 

BEWONERS MAKEN STRAKS ZELF EEN FILM OVER DE WIJK

Wie belangstelling heeft kan op 12 
maart 2009 al informatie krijgen 
en meepraten over de opzet en 
de uitvoering van het Wijkmedia 
Atelier in het Bezuidenhout. Plaats: 
de bibliotheek in de Theresiastraat 
(195); tijd: van 16.00 tot 18.00 uur. 
Ook op www.wijkmediaateliers.nl 
staan veel gegevens.

In verschillende Haagse wijken is er al een Wijk-
media Atelier. In Scheveningen is vooral de jeugd 
heel actief.                  Foto’s: Wijkmedia Ateliers
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ADVERTENTIES06

Stuyvesantstraat 122, Den Haag

(in Huisartsenpraktijk Hofmans)

Telefoonnummer: 070-3837138 of 06-50534704

Voor oefentherapie (loopband e.d.) kan gebruik gemaakt worden 

van faciliteiten in Sportcentrum Jack Slagman (Theresiastraat 145).

FysioFiT Floor Terstegge
- Praktijk voor Fysiotherapie -

Wijkbus Haagse Hout zoekt 
vrijwilligers (m/v) voor het meldpunt, 

voor het noteren van ritten in 
Benoorden- en Bezuidenhout.

Enige straatnamen kennis wordt 
op prijs gesteld.

Inlichtingen bij C. Tetteroo
tel: (070) - 383 20 86 

WIJKBUS ZOEKT 
VRIJWILLIGERSINA’S EXCLUSIEVE MODE

U bent van harte welkom

op dinsdag t/m zaterdag 

van 10.00 - 17.30 uur

Graag tot ziens in een van onze filialen!

Theresiastraat 26

Thomsonplein 12

Deltaplein 509 Kijkduin (7 dagen geopend)

t/m maat 48

Orde van Weefsters, 
Vita Feminea Textura, 
Loge Catena Aurea 

heeft op 2 april a.s. een avond 
voor belangstellenden. 

adres: Choorstraat 16a te Delft 

Voor informatie: 
Nike vd Wenden 
tel: 070 3475173

nikevdwenden@planet.nl

Wilt u ook een advertentie plaatsen? Dat kan!         Meer info via bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Voor het rondbrengen van het 
Bezuidenhout Nieuws 

Tegen een redelijke 
vergoeding!

Interesse? Neem dan contact op 
met het Wijkberaad 

tel:070-3477297 
e-mail: bezuidenhout@planet.nl

Bezorgers gezocht!
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Bij mijn laatste verhuizing erfde ik een voor- en een achtertuin. ‘Erfde’, want de zoon 

die nog even kwam overleggen of ik wat van het meubilair wilde overnemen, vertelde 

dat tuinieren altijd de grootste liefhebberij van zijn moeder geweest was, en de tuin 

haar grootste trots.

Help – dit was een erfenis! Prompt durfde ik – het was voorjaar – geen spriet te 

wieden uit angst dat ik iets zeldzaams en prachtigs zou vernietigen. Het  was ook  

perfect aangelegd: een paadje met bemoste klinkers, struiken naar hoogte geordend, 

en daarachter bomen,  plus  een hoge klimophaag als groene afscheiding van de buren. 

Kleine bloeiende plantjes als randen rond de perken. Dit werd snoeien en wieden en 

werken, dat zag een leek.

Niet dat ik nooit getuinierd had. Weliswaar ben ik als stadskind opgegroeid op 

bovenhuizen maar ik had wel, op jonge leeftijd, een schooltuintje. Die waren zo 

populair dat er op school geloot moest worden en gelukkig viel ik steeds in de prijzen. 

Dat betekende in het vroege voorjaar naar een stukje land aan de Schenk, naast de 

spoorlijn. Er staat nu een gigantisch kantoorgebouw, en dat kan ik toch niet goed 

hebben: eronder  liggen voor mijn gevoel de lapjes land waar we, onder leiding van 

een strenge meester, een paradijsje van maakten.

Allereerst: je eigen voorletter zaaien met sterrenkers. Dat kwam razendsnel op – handig 

want zo vond je snel je eigen plekje. Daarna radijsjes, bietjes, sla, aardappelen maar 

ook bloemen: dahlia’s, goudsbloemen, margrieten. En wat was het treurig als in de late 

herfst, bij de laatste oogst je alles uit de grond mocht halen. Was het de bedoeling dat 

je daar van leerde? Geen idee. Ik heb daar zo’n twee, drie jaar plezierig staan zaaien, 

schoffelen, wieden en snoeien. Roetzwart maar apetrots kwam je thuis met je oogst, zo 

trots dat ik  mijn eigen bietjes at, een groente die ik nog steeds niet lust. Bestaat dat nog 

schooltuintjes? Ik zie ze nergens - langs de spoorbaan is alles bebouwd en misschien 

zijn internet, iPod etcetera meer in de mode. Enfin -  met deze basisopleiding erfde ik 
een modeltuin, met struiken en planten, die er zo te zien al heel lang stonden. 

Maar: bij het vorige huis had ik ook een tuin gehad: een grasveldje met een schuurtje, 

een zandbak en daartussen wat struiken die tegen alles bestand bleken. Daar was 

een kistje perkplanten of een pakketje bollen planten al heel wat; bij de buren werd 

alles betegeld. Ach, verhuizen is altijd erven: stopcontacten op de verkeerde plekken, 

sporen van intensief gebruik in de keuken of een onpraktische badkamer. Aldus had 

ik genoeg afleiding binnenshuis. Heel de elektriciteit- en gasvoorziening werd, door 
mannen van de gemeente na één blik afgekeurd. En ik vond al die oeroude porseleinen 

stopcontacten en schakelaars net zo prachtig, om maar te zwijgen van een koperen 

open haard op gas. “Levensgevaarlijk, die moet u ogenblikkelijk wegdoen.” Na alle 

gehamer en geboor, heb ik wel wat van die porseleinen schakelaars bewaard, en de 

open haard staat er ook nog. Voor de sier, want ik heb een cv. Wel verdwenen: de 

porseleinen wastafel met twee kranen waar voor de zekerheid warm en koud op stond 

en de zeer diepe geëmailleerde badkuip op leeuwenvoetjes. Naar de liefhebbers die 

kennelijk ‘s ochtends uren hebben om hun toilet te maken. En de  tuin? Die redde het 

ook zonder intensieve zorg. Apetrots was ik toen iemand mij complimenteerde met mijn 

voortuin.

Maar – hoogmoed komt voor de val. Een van de rododendrons die ook zo prettig inkijk 

weerde begon te kwijnen. Mesten, voorzichtig wat dooie takken eraf halen niks hielp. 

Waarschijnlijk was hij/zij de uiterste houdbaarheidsdatum gepasseerd. Wat nu? Meer 

licht binnen, maar ook ’t gevoel dat iedere passant op mijn tafel kijkt. Op naar het 

tuincentrum dus. Daar kun je struiken kopen, maar alles op klein formaat! Zal het mij, 

als amateur, lukken om dit tot formidabele hoogte op te kweken?

Erfenis
Wist u dat...
U voor € 7,50 per jaar donateur kunt worden 
van uw eigen wijkkrant Bezuidenhout 
Nieuws? U kunt uw donatie storten 
op Girorekeninnummer: 262020 t.n.v. 
Wijkberaad Bezuidenhout. Alvast dank.

Het werk op de Schenkkade al maanden stil 
ligt vanwege een mogelijke ruzie tussen de 
aannemer en gemeente Den Haag?

Met ingang van begin 2009 de graffiti 
Schoonmaakregeling van de gemeente Den 
Haag van kracht is voor heel de stad? Voor 
info kunt u ten alle tijden  contact opnemen 
met: Mariëlle Zomerschoe, Meldpunt Graffiti 
Coördinator bijz. projecten, T: 06-526722 31

In de wijk een Russische huisarts is 
gevestigd? Het is Sergei Airiian en hij is 
mede gespecialiseerd in elektrocardiografie, 
longfunctieonderzoek en echografie. 
Adres: 2e Joan Maetsuyckerstraat 257, 
telefoon 070 3355124. Nieuwe patiënten 
zijn van harte welkom. 

Vanaf 3 maart, tijdens openingsuren in 
bibliotheek Haagse Hout, een kleine ten-
toonstelling te zien is over het bombardement 
van Bezuidenhout?  

Van 11 maart t/m 21 maart de 74e Boeken-
week wordt gehouden onder het motto 
TJIELP TJIELP – De literaire zoo een ode 
aan het dier in de letteren.

Op 20 en 21 maart ‘Make A Difference Day’ 
2009 plaatsvindt? Op beide dagen komen 
naar verwachting 100.000 mensen in actie 
voor sociale organisaties. Zie voor meer 
info: http://www.madd2009.nl

Dat er op 20 en 28 maart a.s. een 
Wijkwereldreis plaats vindt tussen de 
wijken  Bezuidenhout en Stationsbuurt? 
Leer de bewoners en de wijk kennen d.m.v. 
een gezamenlijke lunch en een leuke 
rondwandeling waarbij de dialoog met 
elkaar centraal staat. Voor meer informatie 
bel 070- 3028686 of stuur een e-mail naar: 
wereldreis@discriminatiezaken.nl.

Op 2 april er door het stadsdeelbestuur 
een fietstocht gepland staat met Tineke 
Hooiveld (stadsdeeldirecteur)? Start vanaf 
Stadsdeelkantoor.

Scouting Haagse Hout en het Wijkberaad 
Bezuidenhout op 30 april a.s. weer een 
Vrijmarkt organiseren? Voor vragen over 
de vrijmarkt belt u 347 72 97 of mail naar 
bezuidenhout@planet.nl

Er op 4 mei dit jaar geen dodenherdenking 
in de wijk zal zijn? Volgend jaar is een 
lustrumjaar en het wijkberaad beraad zich er 
al op wat dan te doen. 

U zelf ook onderwerpen voor deze krant 
kunt aanleveren bij de redactie?
(zie colofon)

COLUMNDoor buurtvrouw Marianne

VASTE RUBRIEKENnummer 15 - maart 2009



Gezocht:
Webmaster/ websitebeheerder 

voor de nieuwe website www.bezuidenhout.nl 
benodigde kennis minimaal, benodigde tijd 

maximaal ca. 1 - 2 uur per week.
Interesse? Neem dan contact op met 

het Wijkberaad (zie Colofon).

COLOFON
Bezuidenhout Nieuws is een wijkkrant van 
Bezuidenhout-Midden en -Oost en wordt 
zes keer per jaar uitgegeven.

oplage 8.400.

Kopij deadline BN16: 13 april 2009

REDACTIE
Hoofdredactie: Marieke Willemsen 

Aan deze editie hebben de volgende 
personen meegewerkt: El Hoek, Linda 
Kitzen, Adriaan Pels, Marianne van Raaij, 
en Nike van der Wenden.

Met dank aan: Wilma Brongers, Harold 
Thijssen, Ingmar Peters, Wijkberaad 
Bezuidenhout en de bezorgers.

VORMGEVING

Linda Kitzen

FOTOGRAFIE
Mathieu Kastelijn, El Hoek, L. Coenen, 
Stichting VÓÓR, Wijkmedia Ateliers

ADRES
Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag
T: 070-3477297
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
www.bezuidenhoutnieuws.nl
girorekeninnummer: 262020

CULTUUR & INFO nummer 15 - maart 200908

OOG VOOR DETAIL: WIN EEN BOEKENBON! ! . .
Bezuidenhout heeft tal van mooie details die de moeite waard zijn om aandacht aan te 
geven. Ook voor deze editie zijn wij op zoek gegaan naar een verrassend detail. 

De vorige foto uit editie 14 was voor bewoners een niet zo’n moeilijke opgave. Het ging om 
een fragment van de voorgevel van het gebouw aan de Theresiastraat 145 (een voormalige 
manege) waarin nu o.a. sportcentrum Jack Slagman gehuisvest is.

Een aantal bewoners had de juiste oplossing. Na loting is de volgende winnaar uit de bus 
gekomen: R. Sobels. Van harte gefeliciteerd, de boekenbon ligt voor u klaar! 

Wij dagen u deze keer graag weer uit om in de wijk goed om u heen te kijken. Aan u de 
vraag: waar bevindt zich naastgelegen detail? Stuur uw antwoord per email of brief naar 
de redactie (zie Colofon). U maakt kans op een boekenbon ter waarde van 
€ 15.00 die door het kantoor van mr. E. Fransen ter beschikking wordt gesteld. 
Let wel: mededinging is voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd.

Waar bevindt zich dit detail?...

advertentie

CULTUURAGENDA BEZUIDENHOUT

Aangeboden: Pianoles voor jong

en oud op een leuke manier!

Bel voor meer info: 070 3473083

Koninklijk Conservatorium

10 maart, 14 april en 28 april: Early Music Open Stage. Aanvang 19.30 uur. 
1 april: Haydn Klavierwerken:Twillight concerten. Aanvang 18.30 uur.
9 april: om 15.00 uur Big Band Jazz. 
17 april: Symfonieorkest KC o.a. Dvorak Aanvang 20.15u. 
21 t/m 24 april: Springfestival. Voor programma zie www.springfestival.nu
Toegang gratis voor alle data. Meer informatie zie: www.koncon.nl

Christus Triomfatorkerk 

12 maart, 26 maart, 9 april en 23 april: Lunchconcerten. Aanvang 12.30 uur. Gratis 
toegang. Meer informatie: www.koncon.nl

Bibliotheek Haagse Hout

11, 18 en 25 maart: voorlezen uit prentenboek en daarna knutseluurtje vanaf 14.00 uur
27 maart: Peuterochtend, muziek, voorlezen en knutselen voor ouders en peuters n.a.v. 
het boek Klein wit visje, van 10.00 - 11.00 uur.  Meer info: www.bibliotheekdenhaag.
nl

Koninklijke Bibliotheek

Tot 5 april te bezichtigen: Tentoonstelling Topstukken 1000 jaar Nederlandse Geschie-
denis, taal en cultuur. Meer informatie: www.kb.nl

Vrijmarkt

Donderdag 30 april: Vrijmarkt door Scouting Haagse Hout en wijkberaad Bezuiden-
hout van 10.00-14.00 uur op Spaarwaterveld. 
Voor vragen belt u  347 72 97 of mail naar bezuidenhout@planet.nl

Hebt u tips of organiseert u zelf een culturele activiteit in de wijk, laat het ons dan even 
per email weten!

Door El Hoek

Van den Toorn Taal & Tekst

Translations   Editing   Language coaching

Vertalingen   Tekstcorrectie   Bijles Engels

Jet van den Toorn

T: 070 - 346 51 09   06- 485 63 08
E: jet.vandentoorn@planet.nl
I: www.vandentoorntaalentekst.nl
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Op 15 augustus 1909 was het dan 

zover. In restaurant “HOF VAN 

BERLIJN” in de Papestraat werd 

de fusie gesloten. Een fusie tussen 

het op 3 maart 1901 opgerichte 

VOORWAARTS en het op                      

1 oktober 1905 opgerichte U.D.    

Door Adriaan Pels

De nieuwe club VUC startte met 61 

werkende leden en ging spelen op 

een veld (weiland) bij de boerderij 
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van Pex. Ingeschreven werd met 

1 elftal in de NVB en 3 elftallen 

in de HVB. Voor aanvang van de 

wedstrijden moesten de koeien 

worden verjaagd.

Nu 100 jaar later viert VUC haar 

honderd jarig bestaan. Dit met tal 

van evenementen in het kader van 

de viering. Zo speelt VUC 1 op 

zaterdag 29 augustus tegen een 

team van oud-internationals, dat 

vele bekende namen telt. 

Lees verder op pagina 3.

advertentie

In de vorige editie schreef de 

redactie al over het Graffitiproject 
met Van Gogh als inspiratiebron. 

Een concreet resultaat kunt u 

bewonderen op de website van 

YouTube: http://www.youtube.com/

watch?v=WXEjBPO3aa0

Graffitiproject Schenk 
(Vincent van Gogh)tunnel

Op zondag 30 augustus biedt 

Culturalis weer een verrassend 

programma voor jong en oud. Er 

is een vol programma met muziek. 

Voor de kinderen zijn er tal van 

activiteiten, zoals knutselen bij 

Sandra’s Feestkisten. Daarnaast 

kunnen zij zich vermaken met 

allerlei kinderspelen, onder 

begeleiding van Culturalis. Naast 

de Walther Boerweide is er ook nog 

een vaste speeltuin.

De locatie is de Walther Boerweide 

in het Haagse Bos. Neem hiervoor 

de ingang ter hoogte van de 

Bezuidenhoutseweg nummer 74-

78. Aanvang is om 13.30 uur en het 

duurt tot 17.30 uur en de toegang 

is helemaal gratis. Mis het concert 

niet en geniet samen met vrienden, 

familie, bekenden en onbekenden 

van een dag vol entertainment 

midden in de natuur!

Swingende afsluiting zomerseizoen in het Haagse Bos

Lees verder bij rubriek de 

Cultuuragenda op de achterpagina 

of kijk voor meer informatie op: 

www.culturalis.nl
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HISTORISCHE LANTAARNPALEN TERUG IN BEZUIDENHOUT-MIDDEN

WIJKINFO nummer 17 - juli 2009

Oude Haagse lantaarnpalen ver-

fraaien inmiddels in vijf straten 

het straatbeeld in de wijk. 

Dit dankzij eigen initiatief en een 

plan waarmee enkele bewoners uit 

de Van Imhoffstraat zelf naar de 

stadsdeeldirecteur Tineke Hooiveld 

zijn gestapt. Zij was bereid financi-
eel aan de uitbreiding van de palen 

mee te werken. Daarom is vervol-

gens de afdeling Openbare Verlich-

ting van de gemeente benaderd en 

is het plan verder uitgewerkt. Wet-

houder Norder heeft daarvoor toe-

stemming gegeven. 

Alleen de Louise de Colignystraat 

is te breed; deze krijgt geen oude 

Haagse lantaarnpalen maar Berlage-

palen. Er komen straks in totaal 181 

Haagse palen en 31 Berlagepalen. 

Mocht er nog meer vraag zijn naar 

lantaarnpalen: bekijk welke masten 

aan vervanging toe zijn en  neem 

contact op met de afdeling Openba-

re Verlichting gemeente Den Haag. 

Kijk ook eens op de website: 

www.hoehoortdenhaag.nl.

NUTSSCHOOL BEZUIDENHOUT 80 JAAR JONG 
Volgend schooljaar bestaat de 

Nutsschool Bezuidenhout aan 

de Merkusstraat 80 jaar! Bij dit 

mooie moment wordt in de maand 

september 2009 stilgestaan met 

een feest voor de kinderen, die op 

dat moment de school bezoeken.

Door El Hoek

Ook aan alle oud-leerlingen wordt 

gedacht. Noteer maar alvast in uw 

agenda: op zaterdag 24 april 2010 

zal er een grote reünie worden 

gehouden.

Na de zomervakantie wordt er nog 

actiever geworven en kan men 

zich via de website van de school 

aanmelden voor deze reünie. In de 

volgende Bezuidenhout Nieuws zal 

verdere informatie verschijnen. 

Ziet u nog leerlingen van uw oude 

klas? Neem dan contact op. 

Zie voor meer informatie: 

www.nutsschoolbezuidenhout.nl

Het schoolplein van de Nutsschool

Foto: Nutsschool 

Stichting Vóór Welzijn  heeft komend seizoen een zeer gevarieerd aanbod aan cursussen voor jong en 

oud op allerlei gebieden. U kunt zich aanmelden via de website www.voorwelzijn.nl of een inschrijfkaart 

invullen, die verkrijgbaar is bij WDC Bezuidenhout.

CURSUSAANBOD IN BEZUIDENHOUT

Buurtcentrum De Nieuwe School

Jongeren: Maak er een band van, Bandcoaching. 
Volwassenen: Maak er een band van., Italiaans koken, 
Indonesisch koken, Tai Chi. 
Ouderen: Meer bewegen voor ouderen: Country line 
dance.

Overige bewegingscursussen voor Senioren:

Senior Actief in het gebouw van de Nutsschool
Meer bewegen voor ouderen in Overbosch

Cursussen Buurtcentrum Bezuidenhout

Spaans voor beginners en gevorderden
Frans voor beginners en gevorderden
Engels conversatie
Nederlands op twee niveaus
Mandalatekenen

Voor meer informatie belt u 070 - 304 73 60
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Vele Bezuidenhouters kunnen zich 
een leven zonder de voetbalvereniging 
VUC niet voorstellen. Wat is een 
winterse zondag zonder op het veld 
aan Het Kleine Loo te zijn geweest. 
Dit jaar heeft de club extra aandacht 
van de trouwe aanhangers. In de 
eerste plaats door het honderdjarige 
bestaan. Maar ook door een sportieve 
tegenvaller: zowel het eerste als het 
tweede elftal is gedegradeerd. Een 
schaduw op het eeuwfeest, maar 
dat zal de pret niet drukken. Rond 
15 augustus wordt het jubileum op 
verscheidene manieren gevierd. 

Door Adriaan Pels

Eigenlijk begint voor het Bezuidenhout 
de geschiedenis van VUC pas in 1930. 
Toen kwam de club, na een zwerftocht 
langs koeienweides in Den Haag-West, 
Rijswijk en Voorburg en ten slotte een 
echt voetbalveld in Loosduinen naar de 
Schenkkade. Daar verrees, op de plaats 
waar later Siemens zich zou vestigen, 
een houten stadion, met lichtmasten 
(de eerste installatie in Europa waarbij 
een volledige wedstrijd kon worden 
gespeeld) en vier velden. Een voor 
die tijd fraaie accommodatie, die het 
Nederlands elftal vaak koos voor 
alle trainingen en oefenwedstrijden. 
Zo debuteerde op dit VUC-veld in 
1946 de later bekende international 
en profvoetballer Faas Wilkes in het 
Nederlands elftal. Zijn contract met 
Inter Milaan voor 60.000 gulden per 
jaar was de eerste echte grote transfer 
van een Nederlandse voetballer naar 
een buitenlandse topclub.

Helaas verwoestte het historische 
bombardement op 3 maart 1945 ook 
veel van het complex en in 1948 
brandde het overgebleven deel van 
de houten hoofdtribune af. De daarop 
geplaatste nieuwbouw verhuisde in 
1968, naar Het Kleine Loo naar de 
daar aangelegde nieuwe sportvelden. 
De huidige, unieke locatie, ligt op de 
grens van de wijken  Bezuidenhout 
en Mariahoeve, te midden van de 
bewoners. Een plaats waar de vele 
naar de rand van de stad verbannen 
verenigingen jaloers op zijn. 

Voorwaarts Utile Dulcis Combinatie
De naam VUC is samengesteld 
uit de beginletters van de Haagse 
voetbalverenigingen Voorwaarts en 
Utile Dulci (wat betekent het nuttige 

EEN EEUWFEEST MET EEN DOMPERTJE

met het aangename verenigen) die 15 
augustus 1909 fuseerden. De nieuwe 
club telde 61 leden en speelde met één 
elftal in de 2e klasse van de Nederlandse 
Voetbal Bond en drie in de Haagse 
Voetbal Bond. 

De meest roemruchte jaren begonnen 
in 1938. Een hoogtepunt werd 
beleefd in het seizoen 1943-1944, 
toen VUC afdelingskampioen werd. 
De beslissingswedstrijd om het 
kampioenschap van Nederland was 
tegen De Volewijckers; thuis werd met 
2-0 gewonnen van de Amsterdamse 
ploeg maar in de uitwedstrijd in het 
Olympisch Stadion werd het 5-1.

Bertus de Harder
De nederlaag werd toegeschreven aan 
het negatieve optreden van linksbuiten 
Bertus de Harder, de later befaamde 
international en prof in Frankrijk. De 
Harder dwarsboomde de match en het 
gerucht ging dat hij zou zijn omgekocht. 
Ook werd beweerd dat hij boos zou 
zijn geweest, omdat het bestuur drie 
prominente spelers ‘om disciplinaire 
redenen’ geschorst had, waardoor het 
elftal verzwakt moest aantreden. Wat 
er ook van waar is, door zijn negatieve 
inzet kon VUC geen aanvallende acties 
ontplooien en – toentertijd was het  
nog niet mogelijk spelers te wisselen 
– verloor zo de wedstrijd en het 
kampioenschap. 

In het tijdens de voor 15 augustus 
geplande grote reünie te presenteren 
jubileumboek wordt ruim aandacht 
geschonken aan deze geschiedenis. 

De Harder was niet de enige prominente 
speler in de honderdjarige geschiedenis. 

Koos van Gelder, Jan Holleman, Bob 
Stam en Koos van der Wildt speelden 
ook in het Nederlands elftal en de lijst 
vermeldt verder Tom de Graef, Tinus 
Osendorp, Cees Mol, Bobby Vosmaer 
en Wout Ruisch.

In 1975 promoveerde de club naar de 
hoofdklasse, waarin tot 1984 gespeeld 
werd. In 2006 was de terugkeer op 
het hoogste amateurniveau: zondag 
hoofdklasse A. 

En nu dan een dubbele degradatie. 
Kwalitatief kwamen we dit seizoen te 
kort, maar ook een waslijst blessures 
speelde een rol, aldus de clubkronieker. 
Volgend seizoen meedoen in de top 
van de 1e klasse, voegde hij daar 
aanmoedigend aan toe.

Cricket, honkbal en softbal
Omdat het bestuur vond dat de 
leden ook in de zomermaanden een 
sport moest hebben, werd in 1928 
een cricketafdeling opgericht. Door 
verminderde interesse wordt er nu 
geen cricket meer gespeeld. Wel deden 
andere zomersporten hun intrede: in 
1956 is honkbal geïntroduceerd, met 
als beste resultaat het bereiken van de 
overgangsklasse, de in Nederland een 
na hoogste klasse. Sinds 1971 kun je 
bij VUC ook softballen; het eerste team 
speelt in de hoofdklasse.
 
Maar net zoals bij het voetbal wisselden 
ook bij de zomersporten de ‘ups en 
downs’ elkaar af.

(Bron: Haags Gemeentearchief, met 
medewerking van Rob Wursten.)

In het kader van VUC 100 JAAR is 

er zondag 16 augustus een toernooi 

om de Residentiebokaal tussen 

HBS, HVV, Quick en VUC. Samen 

goed voor ruim 400 jaar Haags 

amateurvoetbal.

Zondag 23 augustus wordt sinds 

dik twintig jaar weer gecricket op 

het VUC-complex. Oud-cricketers 

zijn uitgenodigd, maar iedereen die 

deze sport wel eens wil beoefenen 

kan zich aanmelden (mail naar: 

ruud-ackermann@zonnet.nl). 

De feestelijke gebeurtenis begint 

om 13.00 uur.
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BERICHTEN VAN DE WIJKAGENT 
Heel belangrijk vindt Hans van 

der Linde, wijkagent in het werk-

gebied van het Haagse Hout, dat 

recentelijk SMS-alert is inge-

voerd in Bezuidenhout-West. Het 

is de bedoeling dat dit project van 

hieruit kan uitwaaieren over het 

gehele werkgebied van bureau 

Overbosch en in de komende tijd 

ook kan worden ingevoerd in de 

andere delen van Bezuidenhout, 

alsook in het Benoordenhout en 

Mariahoeve.

Door Nike van der Wenden

Invoering SMS-alert

Met SMS-alert kunnen wijk-be-

woners de politie helpen bij het 

opsporen van verdachten of het te-

rugvinden van vermiste mensen en 

gestolen voertuigen. Via een sms’je 

op hun mobiel lezen ze wat er 

speelt. ”Het oplossingspercentage 

is hierdoor heel hoog te noemen”, 

meldt wijkagent Van der Linde, 

“maar het gaat hierbij wel om ern-

stige zaken”. Gedacht kan worden 

aan een kind dat vermist wordt, een 

inbreker die in de buurt rondloopt 

of een oplichter die aan het werk is. 

Het is dan belangrijk een goed sig-

nalement van de dader op te geven. 

“Let naast kleding, ook op tassen, 

vervoermiddelen maar vooral op 

kenmerken die niet gemakkelijk te 

veranderen zijn, zoals huidskleur, 

kleur van de ogen, haardracht, an-

dere gelaatskenmerken e.d.”, raadt 

de wijkagent aan. 

Vooroordeel

De criminaliteit in onze wijk is niet 

verontrustend, maar alertheid is 

altijd geboden.‘In een wijk als de 

onze komen hennepkwekerijen niet 

voor’ is een vooroordeel. Het kan 

overal voorkomen en is vaak moei-

lijk te herkennen. Men kan soms 

een wietgeur ruiken of er kan zo-

maar wateroverlast ontstaan. Soms 

lijken panden onbewoond terwijl er 

plotseling bewoners met veel volle 

vuilniszakken het pand uitkomen. 

(‘Oogsttijd’!) Belangrijk is wanneer 

het gaat om een mogelijke hennep-

kwekerij de politie hiervan op de 

hoogte te stellen. Wilt u dit anoniem 

doen, maak dan gebruik van de zo-

genaamde M-lijn.   

 

‘Criminelen hebben het vooral op 

ouderen gemunt’ is ook een voor-

oordeel, maar gaat in deze wijk toch 

min of meer  op. Vaak kan men van 

buitenaf aan de vitrages en potjes 

met planten voor de ramen al zien 

dat daar ouderen wonen. Dieven en 

mensen die babbeltrucs verkopen, 

letten daar ook op. Houdt daarom 

uw woning ‘neutraal’ aan de voor-

kant. Bent u toch slachtoffer ge-

worden, bel dan beslist de politie! 

Zodoende kan tenminste een in-

schatting gemaakt worden over de 

omvang van het probleem en mis-

Wijkagent Hans van der Linde

schien is zelfs de dader nog te pak-

ken. Het is dan weer zaak om direct 

te bellen. Het algemene nummer 

van de politie is 0900-8844, maar 

bij directe assistentie van de politie 

“mag u zelfs gebruik maken van het 

nummer 112”, voegt wijkagent Van 

der Linde hieraan toe. 

Ook hierbij is het van belang om een 

goed signalement van de dader(s) te 

geven. 

Foutief verkeersgedrag

Verbijsterd is de wijkagent over het 

foutieve verkeersgedrag dat blijk-

baar niet als zodanig gezien wordt 

door wijkbewoners of mensen die 

in deze wijk werken: fietsen op het 
trottoir! Hoezo? Mag dat niet? Dat 

schijnt men te denken. U bent geen 

zware crimineel als u op het trottoir 

fietst, maar het is toch wel duidelijk 
dat dit verboden is. U bezorgt over-

last voor de voetgangers, winkeliers 

en omwonenden en u kunt ook zeker 

een gevaar voor kinderen vormen!

J.S. van der Meer

De Eerensplein 31, 2593 NB te ’s - Gravenhage

Aandacht, tijd en integriteit.

www.stijlentraditie.nl

Zelfstandig uitvaartverzorger in Bezuidenhout; 070-7070007

INA’S EXCLUSIEVE MODE

U bent van harte welkom
op dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00-17.30 uur

Zie nu de voordeelprijzen in al onze filialen!

Theresiastraat 26  T: 070-3474359
Thomsonplein 12  T: 070-3636841
Deltaplein 509 Kijkduin  T: 070-3684693 (7 dagen geopend)

t/m maat 48

Zie ook op onze website www.Inasmode.nl

advertenties
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“Maar het mooiste was wel toen ik 
mijn eigen straat inreed. De hele 
Van Heutszstraat was versierd en er 
stonden enorm veel mensen. Zo ont-
zettend gaaf, ik wist niet wat ik mee-
maakte.” Dat schreef Elvira Stinis-
sen op haar weblog nadat ze met een 
bronzen plak teruggekomen was van 
de Paralympics in Beijing (Peking). 
Een hoogtepunt in haar sportcar-
rière, noemde ze het. En dat terwijl 
ze met tweemaal wereldkampioen 
en driemaal Europees kampioen wat 
huldigingen betreft toch wel wat ge-
wend is.

Door Adriaan Pels

Elvira is een import-Bezuidenhoutse, 
twee jaar geleden verhuisde ze vanuit 
Wijk bij Duurstede, en na het onthaal 
door haar buurtgenoten wist ze het 
zeker: “Hier ga ik voorlopig niet weg.” 
Dat betekent dat haar buren er rekening 
mee moeten houden, dat het in 2012 
opnieuw feest is. De topsportster is nu 
als lid van de nationale selectie alweer 
volop in training voor de Spelen in 
Londen.

Zitvolleybal
Haar sport is zitvolleybal. Een voor 
mindervaliden aangepaste vorm van 
volleybal. Zo meet het veld 6 x 10 
meter in plaats van 9 x 18 en is het 
net 1,05 meter hoog. Maar verder is 
alles hetzelfde. Een team bestaat uit 
zes speelsters en er wordt net zo fel 
geserveerd, geblokt en gesmasht. Het 
is wellicht niet zo’n bekende sporttak, 
maar het wordt toch in zo’n zestig 
landen gespeeld.

Elvira (30) begon ermee toen ze 23 
was. “Ik deed verschillende sporten, 
maar door mijn lichamelijke beperking 
– door een geboorteafwijking ben ik 

verminderd mobiel – op een bescheiden 
niveau. Omdat ik meer wou, ging 
ik op zoek naar een sport waaraan ik 
volwaardig mee kon doen. Maar ik 
wilde beslist geen rolstoelsport, omdat 
ik in het dagelijkse leven ook niet in 
een rolstoel zit. Na advies van een 
sportconsulente kwam ik terecht bij 
zitvolleybal, waar ik al gauw helemaal 
door gegrepen was.”

Niet naast de deur
Er zijn niet zo veel verenigingen 
die zitvolleybalteams hebben en de 
dichtstbijzijnde club was toen Volleer 
in Leersum. Vervolgens werd ze lid 
van Omniworld  in Almere en komend 
seizoen speelt ze competitie (eredivisie) 
bij Netwerk in Pijnacker. Topsport 
bedrijven wil zeggen je volledig 
inzetten voor je sport en bij zitvolleybal 
is dat niet anders. Tweemaal in de 
week clubtraining, drie avonden naar 
Papendal voor het nationale team, nog 
wat kracht- en conditietrainingen en in 
de weekenden wedstrijden. En dat naast 
een volledige baan, die overigens wel 
aansluit bij haar sport: ze is consulente 
bij Sport Service Zuid-Holland, waar 
ze als afgestudeerd master bestuurs- en 
organisatiewetenschappen onder meer 

voor gemeentes sportnota’s schrijft. 
“De afgelopen jaren draaide alles om 
de sport: reizen, trainen, spelen, gezond 
leven en wat er nog meer bij komt 
kijken. Mijn sociale leven staat al een 
tijdje op een laag pitje. Gelukkig heb 
ik mijn studie aan de Universiteit van 
Utrecht kunnen afmaken.”   

Haags Goud
Sinds de opzet van het project is Elvira 
met zeven andere Haagse topsporters 
opgenomen in “Haags Goud”, een 
gemeentelijk initiatief met het doel 
jonge sporters te helpen op weg naar 
Olympisch succes. Deze talenten 
krijgen extra begeleiding, op mentaal, 
financieel en fysiek gebied. Haagse 
oud-topsporters fungeren als mentor 
en Elvira is gekoppeld aan Lisanne 
Lejeune (hockey).

Haar eerste grote wedstrijd is het 
komende Europees kampioenschap 
in Polen. “Kunnen we zien waar we 
op het ogenblik staan met ons team 
en onze A-status van het NOC*NSF 
continueren”, aldus een montere 
wijkgenote, die zich volledig inzet voor 
een goed resultaat. 

Olympisch sporter Elvira is de trots van de Van Heutszstraat

En terecht!
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Elvira tijdens de Paralympics in Peking.

Hier komt een boom
Door Nike van der Wenden

Het zal u opgevallen zijn dat op 

verschillende locaties in de wijk 

deze tegel te zien is. De tegels zijn 

ontwikkeld om kenbaar te maken 

dat op die locaties bomen geplant 

gaan worden. 

In de Spaarwaterstraat komt weer 

een Prunus terug. In sommige 

straten komen andere bomen terug, 

omdat de oude soort niet zo goed 

kan groeien op de oude plek, meldt 

dienst Stadsbeheer. De bomen 

worden voor zover nu bekend dit 

najaar aangeplant.
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Zonnig weer, veel te doen in huis en tuin en misschien juist daarom: even ’n dagje er 

uit. Waarheen? Niet te ver en niet naar een plek waar je in kuddes toeristen dreigt 

terecht te komen. Amsterdam valt af dus, want dat is zeker in de zomer een mega- 

Madurodam. Maastricht is enig want al een beetje buitenlands, maar te ver.

We gaan naar Haarlem, dat heeft een prachtig gerestaureerde binnenstad vol met 

leuke winkeltjes en eettentjes plus prachtige musea, allemaal te belopen, zelfs vanuit 

het station. Bovendien weet ik er een beetje de weg omdat een collega van mijn werk 

er woont.

Met enig oponthoud (ja die winkeltjes dus) komen we in het Frans Halsmuseum aan, 

gevestigd in een zestiende-eeuws hofje. Niet alleen de tentoonstelling maar ook dit 

museum is prachtig en eigenlijk (vind ik) zoals het hoort. Krakende parketvloeren, 

damast tegen de muren, een fraaie entourage om de schilderijen, waaronder zelfs een 

Rembrandt.

Vervuld van cultuur wordt het tijd voor de inwendige mens – een drankje op een terras 

en dan kijken waar we gaan eten. Vinden we ook nog een restaurantje waar we helemaal 

in de watten worden gelegd en (je blijft een Haagse) tegen een redelijke prijs.

Tevreden lopen we terug naar het station door een straat waar het hele wegdek is 

opengegooid en hier en daar bedekt met plankieren – een typisch Nederlandse 

gewoonte, vooral in de zomer.

Nababbelend over museum en eten tref ik letterlijk een rot plankier en val. Opkrabbelend 

weet ik intuïtief: er is iets heel erg mis met mijn linkerenkel. Ik kan er niet meer op 

staan want dat doet gruwelijk zeer.

Hoe kom ik hinkelend naar het station? Terwijl we overleggen (taxi’s rijden niet in 

zand) stopt een middelbare dame en voor ik het weet dragen zij en mijn vriend mij 

tussen hen in naar Haarlem Centraal, alwaar we hartelijk afscheid nemen. Maar 

ook in stations zijn nog wat hindernissen: trappen, drempels en hoe de trein in? Een 

aardige jongeman biedt assistentie.

Daarmee houdt het niet op: de conducteur van de NS die mij ziet lijden met gestrekt 

been op de bank raadt ons aan naar de E.H.B.O. van Bronovo te gaan. (Dat moet een 

Hagenaar zijn.) Bovendien regelt hij hulp: op het perron van CS staat een rolstoel die 

een geüniformeerde conductrice vrolijk pratend naar mijn huis rijdt.

Kortom – hoewel ik pas na een flinke dosis pijnstillers kan slapen is daar het 
geruststellende gevoel dat het allemaal wel klopt met Mens en Maatschappij, nu en 

hier. Er wordt veel geklaagd, gemiept, gemeierd en gezeverd –maar als je echt in de 

narigheid zit blijkt dat iedereen een aardige kant heeft. 

Tja – een dag later in Bronovo, op de afdeling Spoedeisende Hulp blijkt het een 

gecompliceerde enkelbreuk. (Ik mocht hem zelf zien op het röntgenapparaat.) Vonnis, 

in lekentaal: minimaal zes weken niks mee doen en zeker niet op staan. Wel mooi 

spijkerblauw verband want je mag je kleur gips kiezen uit een breed scala tinten. 

Daarbij het invalidenpakket: krukken en rolstoel, en een maxi condoom voor om 

je been als je douchet. En verbijsterend hoeveel drempels, trappen op en afstapjes, 

moeilijke deuren en onbereikbare schakelaars je ineens tegenkomt.

Maar ook: in de Koninklijke Schouwburg wordt een stoel uit de zaal gesloopt zodat 

ik “normaal” in de rij zit. Op ’t terras erna verschuift iedereen een beetje, zodat mijn 

rolstoel erbij kan. Taxichauffeurs blijken schatten van mensen. En in de vertrouwde 

winkels in de Theresiastraat moet toch wel even besproken worden wat ik mankeer. 

Kom ik ook nog heel wat kennissen tegen….. Balsem op de wond.

We moeten natuurlijk blijven mopperen over van alles en nog wat, anders zijn we geen 

echte Hagenaars, maar zo’n golf van interesse en warmte – ik woon hier graag.

Blessuretijd
Wist u dat...
U voor € 7,50 per jaar donateur kunt worden 
van uw eigen wijkkrant Bezuidenhout 
Nieuws? U kunt uw donatie storten 
op Girorekeninnummer: 262020 t.n.v. 
Wijkberaad Bezuidenhout. Alvast dank.

U als werkgroep of vereniging een eigen 
pagina op www.bezuidenhout.nl kunt 
beheren? Zie www.bezuidenhout.nl

Voor ‘De Witte Anna’, de woontoren in 
Bezuidenhout, het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen (PKVW) is verkregen? Op donderdag 
18 juni vierde Haag Wonen dit samen met 
de bewoners.

De ‘kleine’ Albert Heijn in de Theresiastraat 
deze maand nog haar deuren gaat sluiten?

Er acht nieuwe lichtmasten op het sportterrein 
van VUC komen?

Door een tekort aan nieuwe leden het 
laatste jeugdteam van VUC het bijltje erbij 
neer dreigt te moeten gooien? Lid worden 
of meer informatie? Neem contact op met 
Chris Meijer (meijer.chris@gmail.com /06 
16802699) of kijk op www.vuc.nl  

Er voor de ochtendgym in het WDC 
Bezuidenhout-West een enthousiaste en 
vakkundige vrijwilliger nodig is om een groep 
actieve 50-plussers te begeleiden? Meer 
informatie: JoanRijkels@gmail.com

De gemeente boomwortelopgroei gaat het 
aanpakken om van een groot aantal locaties 
de begaanbaarheid te verbeteren? Mocht u 
vragen hebben dan kunt u contact opnemen 
met Johan Vrijmoed, tel: 070 - 353 62 16. 

U vanaf 1 juni subsidie kunt aanvragen voor 
het aanleggen van een groen dak? Een 
aanvraagformulier speciaal verkrijgbaar is 
bij het stadsdeelkantoor en op 
www.denhaag.nl/groenedaken. 

Bij de Haagse afvalbrengstations legitimatie 
vanaf 1 juli verplicht is?

U de wijkkrant Bezuidenhout Nieuws ook 
digitaal te bekijken is via de vernieuwde 
website: www.bezuidenhoutnieuws.nl?

U zelf ook onderwerpen voor deze krant 
kunt aanleveren bij de redactie?
(zie colofon)

COLUMNDoor buurtvrouw Marianne
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Bezuidenhout-Midden en -Oost en wordt 
zes keer per jaar uitgegeven.

oplage 8.400.

Kopij deadline BN18: 14 sept 2009

REDACTIE
Hoofdredactie: Marieke Willemsen 

Aan deze editie hebben de volgende 
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OOG VOOR DETAIL: WIN EEN BOEKENBON! ! . .
Bezuidenhout heeft tal van mooie details die de moeite waard zijn om aandacht aan 

te geven. Ook voor deze editie zijn wij op zoek gegaan naar een verrassend detail. 

De vorige foto uit editie 16 was voor bewoners een minder moeilijke opgave. Het ging om 
één van de leeuwen van het monument ‘de Zandloper’ op het Stuyvesantplein (1927).

Een aantal bewoners had de juiste oplossing. Na loting is de volgende winnaar uit de bus 
gekomen: mevrouw Bea van Geemen. Van harte gefeliciteerd, de boekenbon ligt voor 
u klaar! 

Wij dagen u deze keer graag weer uit om in de wijk goed om u heen te kijken. Aan u de 
vraag: waar bevindt zich naastgelegen detail? Stuur uw antwoord per email of brief 
naar de redactie (zie Colofon). U maakt kans op een boekenbon ter waarde van 
€ 15.00 die door het kantoor van mr. E. Fransen ter beschikking wordt gesteld. 

Let wel: mededinging is voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd.

Waar bevindt zich dit detail?...

CULTUURAGENDA BEZUIDENHOUT

Aangeboden: Pianoles voor jong

en oud op een leuke manier!

Bel voor meer info: 070 3473083

Koninklijk Conservatorium: vanaf 8 juli tot begin september vakantie. 

Christus Triomfatorkerk: juli en augustus geen activiteiten. 
In september zijn er vele activiteiten o.a. lunchconcerten verzorgd door leerlingen van 
het Kon. Conservatorium. Elke 2e en 4e donderdag van de maand. Aanvang 12.30 uur. 
Duur 45 minuten. Toegang gratis.
U kunt 2 dagen voor het lunchconcert het programma per e-mail aanvragen: 
apikaar@tiscali.nl Ook voor exposities kunt u contact opnemen met dit emailadres.

Bibliotheek Haagse Hout: In de zomermaanden zijn er geen activiteiten.

Koninklijke bibliotheek: Prins Willem Alexanderhof 5. De verdieping van 
Nederland nog t/m 16 augustus: Nederland op eigen benen. Het bestand van 1609. 
Tel:070-3140911. Meer informatie: www.kb.nl

Letterkundig Museum/Kinderboekenmuseum: Prins Willem Alexanderhof 5. 
Geheimen. Zeven verse directeuren. Op een actieve manier Paul van Loon, Francine 
Oomen en Jacques Vriens leren kennen, dit kan t/m 31 december. Het Letterkundig 
Museum zelf is gesloten! Tel:070-3339666

Het Haagsche Bosch concert  van 26 juli gaat niet door! Op zondag 30 augustus 
is er wel een concert! Van 13.30 - 17.30 uur met o.a. Gamelanmuziek en Wajang 
poppenspel door Manggar Megar, Caribbean Brass door All Rhythm Brassband en 
de SwingTime Bigband. Ook is er voor de kinderen schminken, knutselen en zijn er 
diverse kinderspelen. Meer informatie: www.culturalis.nl

Billboardproject  
Het Haags Gemeentearchief bestaat 125 jaar, reden voor bijzondere activiteiten. Door 
de hele stad zijn 64 billboards geplaatst. In ons stadsdeel zijn er enkele geplaatst o.a. 
op 3 plekken aan de Bezuidenhoutseweg. De billboards staan tot 1 augustus op de 
plaats. Meer informatie:www.gemeentearchief.denhaag.nl (button Billboards).

Hebt u tips of organiseert u zelf een culturele activiteit in de wijk, laat het ons dan even 
per email weten!

Door El Hoek

De redactie van het Bezuidenhout Nieuws 

wenst u een fijne zomervakantie!
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Het zal u niet ontgaan zijn: per 11 
september is het postkantoor aan 
de Theresiastraat gesloten. Het 
werd al enige tijd met plakkaten 
voor de ramen aangekondigd.

Door Marianne van Raaij

Van de sluiting werd een kleine 
ceremonie gemaakt: de eerste klant 
van  dit filiaal werd ook de laatste. 
Dick van Schravendijk, geboren en 
getogen Bezuidenhouter (links op 
de foto) overhandigde een pakje 
ter verzending naar familie op de 
Poolcirkel, de laatste handeling. 
Jammer maar het is niet anders....
Wel is het zo dat u nu op drie punten 

Wijkkrant Bezuidenhout-Midden en -Oost nummer  18 - september 2009

BEZUIDENHOUT NIEUWS

LAATSTE VERZENDING IN POSTKANTOOR THERESIASTRAAT
P2: WIJKINFO

Sjaak: een brallende Bezuidenhouter

Leer uw buren beter kennen: via bijzondere 

voorwerpen en inspirerende gedichten

P3: KUNST & WIJKINFO  

Kunstenaars Haagse Hout aan de slag in 

atelierruimte KunstPost

Opschudding door komst ‘Afkickcentrum 

Bezuidenhout-Oost’

P4: INTERVIEW 

Een Scheveningse visser in Bezuidenhout

P5: GESCHIEDENIS & WIJKINFO

Staatsspoor - Den Haag Centraal

Nutsschool in contact met de ruimte

P7: WIJKINFO

Wist u dat..?

VUC 100 jaar speciale voetbalwedstrijd

Gezocht!

P8: CULTUUR & INFO

Cultuuragenda

Oog voor Detail

Colofon

in de Theresiastraat, bij Primera, 
The Read Shop en Fetter dezelfde 
service kunt krijgen. Het pand van de 
voormalige TPG is in verbouwing. 
De pinautomaten zijn verwijderd 
en de gaten zijn dichtgespijkerd. 
Een aanplakbiljet vermeld dat hier 
een nieuw ING-kantoor wordt 
gevestigd, waarvan de verwachte 
opening begin november zal zijn.

advertentie

De nieuwe Randstadrail-tunnel  
tussen Bezuidenhout en Voorburg, 
bij de De Nieuwe Veenmolen aan 
de IJsclubweg, tegenover de Carel 
Reinierszkade, is al lang in gebruik. 
Toch was er aanleiding voor een 
openingsfeestje. Jongeren uit het 
Bezuidenhout hebben namelijk met 
de verfbus de saaie wanden verfraaid 
en dat moest gevierd worden. 

Wethouder  Rabin  Baldewsingh, 
de ‘geldschieter’, en conferencier 
en schrijver Sjaak Bral, verrichtten 

OPGEFLEURDE RANDSTADRAIL-TUNNEL HEET NU 
VINCENT VAN GOGHTUNNEL

de (her)opening. De inzet van de 
jongeren werd, terecht, door beiden 
uitbundig geprezen. 

Door de redactie

Door graffiti kreeg de in 2005 
gebouwde fietstunnel een verloederd 
uiterlijk. Daar moest hoognodig wat aan 
gedaan worden en met subsidie uit het 
Burgerschapsfonds, zette kunstenaar 
Damir Segon jonge graffitispuiters aan 
het werk. Met de opdracht een waar 
kunstwerk te creëren. Dat moest in de 
stijl van Vincent van Gogh gebeuren, 
had Segon bedacht, want deze beroemde 
schilder woonde eens vlak bij de nieuwe 
tunnel aan de Schenkkade.

De jonge graffitikunstenaars moesten 
zich eerst nog wel verdiepen in de stijl 
van de voor hen onbekende Van Gogh, 
maar na het zien van de Van Gogh-
film in het Omniversum wisten ze wat 
de bedoeling was. Ze hebben elk een 
kunstwerk van de schilder uitgewerkt 
en het resultaat mag gezien worden. 
Lees ook pagina 2.

Wethouder Rabin Baldewsingh voor het portret 

van de naamgever van de fietstunnel: Vincent 

van Gogh.
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SJAAK: EEN BRALLENDE BEZUIDENHOUTER
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De man die de opening van 
de Vincent van Goghtunnel 
opluisterde heet eigenlijk Marcel 
van der Heijden, die toen hij 
een artiestennaam nodig had 
op Sjaak Bral kwam. Sjaak is 
de naam van zijn vader en Bral 
komt van brallen, wat hem een 
geschikte achternaam leek, omdat 
die naam mooi bij zijn eerste 
theateroptreden paste. Bral (1956) 

is een wijkgenoot.  Hij woont in 
een oud huis uit 1933, dat naar zijn 
zeggen “kraakt en kreunt en waar 
scheuren van het bombardement 
op het Bezuidenhout als gestolde 
bliksemschichten aan het plafond 
kleven.” Door het raam aan de 
achterzijde heeft hij zicht op een 
blinde muur, dat aan de voorzijde 
uitzicht biedt op treinen die voor 
hem gezien van links naar rechts 
en andersom voorbij flitsen, zo liet 
hij eens in een van zijn columns 
weten.
De succesvolle entertainer is ook 
opgegroeid in het Bezuidenhout. 
Lange tijd woonde hij aan de laan 
van Nieuw Oost-Indië. Zijn eerste 
levensjaren bracht hij echter door 
in een flat in Mariahoeve.

In zijn columns in de diverse 
bladen komt het Bezuidenhout 
geregeld ter sprake. Meestal heeft 
hij het dan over zijn bezoeken aan 
zijn favoriete Nico’s snackbar in 
de Stuyvesantstraat, waar vaste 

Sjaak Bral                Foto: Suzanne van de Kerk

> Vervolg pagina 1

stamgast en huisfilosoof Ome Ed 
bij een ‘Spa geel’, de actualiteiten 
van kritiek voorziet, die door Bral 
dankbaar worden opgetekend.

Sjaak Bral zou een leuk 
onderwerp zijn voor een verhaal 
in Bezuidenhout Nieuws, want 
reken maar dat hij boeiend kan 
vertellen over zijn belevenissen in 
de wijk. Maar gezien zijn geestige 
en sprankelende optredens, zou 
een kijk van hem op de wijk in een 
optreden veel geslaagder zijn. 

Wie neemt het initiatief? Een 
zaal is vast wel te vinden, een 
datum prikken wordt moeilijker 
gezien zijn overvolle agenda, 
maar dat moet lukken, en met wat 
subsidie (Burgerschapsfonds?) 
zijn de toegangskaarten vast wel 
betaalbaar te houden. Met musici 
(conservatoriumstudenten) uit de 
wijk in het voorprogramma, hebben 
we een echte Bezuidenhoutavond. 
En een nieuwe traditie is geboren. 

Leer uw buren beter kennen: via bijzondere voorwerpen en 
inspirerende gedichten
U beschikt vast wel een bijzon-

der kledingstuk, een sieraad, 

foto of kunstwerk met een voor 

u bijzondere betekenis. Laat 

u hierdoor inspireren tot het 

schrijven van een gedicht, dat 

uw dierbare voorwerp tot leven 

brengt. En maak tegelijkertijd 

nader kennis met  uw buren. 

Door de redactie

Bij sommigen van u ligt het pro-
ject ‘Parels in de wijk’ nog vers in 
het geheugen. Bewoners konden 
bij andere bewoners aan huis hob-
by’s, kunstuitingen en bijzondere 
voorwerpen bewonderen.

Het nieuwe project, ‘Kunst van de 
Buren’, dat eind oktober van start 

gaat, beoogt dezelfde doelstelling, 
maar dan op een andere manier. 
Namelijk aan de slag met uw eigen 
object.

Bewoners kunnen hiervoor drie 
zeer leerzame en inspirerende 
workshops in bibliotheek Haagse 
Hout volgen. Dit alles onder lei-
ding van een professional van het 
‘Huis van Gedichten’. Om overige 
buurtbewoners van Bezuidenhout 
deelgenoot te maken van uw cre-
atie worden de voorwerpen en ge-
dichten tentoongesteld. 

Heeft u interesse? Aanmelden kan 
bij: Carine van Schoonderwoerd 
den Bezemer, Stichting Boog, 
telefoon: 070-3121278 of mail: 
schca@boog.nl

Praktische informatie:

Zaterdag  31 oktober vindt de 

introductie plaats.

Zaterdag 7 november gaat u met 

een eigen voorwerp aan de slag.

Zaterdag 14 november tijd voor de 

afronding

Aanvang telkens om 13.30 uur.

De tentoonstelling wordt voorbereid 

vanaf half november en de opening 

is op zaterdag 28 november om 

11.30 uur in de bibliotheek.

Woont u zelf niet in Bezuidenhout 

maar bent u toch benieuwd naar de 

tentoonstelling? 

De hele maand december is 

tentoonstelling te zien in bibliotheek 

Haagse Hout, Theresiastraat 195.
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Sinds kort heeft KunstPost, tot de 
sloop, het grote schoolgebouw van het 
voormalige St. Paul College in beheer 
als atelierruimte voor kunstenaars 
uit Haagse Hout. De KunstPost is 
opgericht om kunstenaars uit Haagse 
Hout de mogelijkheid te bieden 
om te werken, te exposeren en om 
cursussen te geven. Doel is om kunst, 
in de breedste zin van het woord, uit 
dit stadsdeel zichtbaar te maken en 
een eigen plek te geven. 

Door El Hoek

Verschillende Bezuidenhoutse kunste-
naars, waaronder Peter Piket, Nora van 
Klingeren en Lisette Huizinga hebben 
al een ruimte in gebruik. Peter Piket 
maakt o.a. lijntekeningen, houten ob-
jecten en ook fotografeert hij. In de bi-
bliotheek in de Theresiastraat is werk 
van hem te bewonderen (o.a. een boe-
kenwurm en foto’s van kerkinterieurs). 
Lisette Huizinga maakt o.a. grote pro-
jecten en is dit jaar afgestudeerd aan de 
Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunsten.

KUNSTENAARS HAAGSE HOUT AAN DE SLAG IN ATELIERRUIMTE KUNSTPOST

De voormalige gymzaal van de school 
is als oefenruimte door het Koninklijk 
Conservatorium in gebruik. Er zijn 
al 14 van de 20 ruimten bezet. Het 
pand ligt aan het Isabellaland 253 in 

KunstPost Expositie voor en door Haagse Houters

Tot 15 oktober tonen diverse KunstPost kunstenaars  hun werk in verzorgingscentrum Florence, 

Hofzichtlaan 115. 

Het vrolijke kunstenaarsgezelschap heeft zich laten inspireren tot het maken van nieuw werk met 

de kleur GEEL; het thema van deze tentoonstelling. Deze verkooptentoonstelling is alle dagen 

van de week te bezoeken tussen 12.00 uur en 17.00 uur. In de gangen op het parterre hangen 

aan beide zijden van de balie meer dan 50 kunstwerken. Na het pleintje gaat de expositie verder. 

Deze maand geen tijd? Volgende keer weer een mogelijkheid, want elke drie maanden wordt er 

een nieuwe expositie ingericht. 

Mariahoeve. Er is dus nog ruimte voor 
7 kunstenaars. Wilt u uw creativiteit 
delen met wijkbewoners? Mail dan 
naar: info@kunstpostmariahoeve.nl.

“Binnenkort wordt hier geopend Af-
kickcentrum Bezuidenhout-Oost”, 
stond er op het raam van het door 
Albert Heijn ontruimde pand te-
genover de Bibliotheek in de The-
resiastraat. Dat kan niet waar zijn, 
dachten we. De gemeente Den Haag 
kan toch zo niet de komst van een bij 
voorbaat omstreden instelling aan-
kondigen? Maar je weet het nooit en 
wat doe je in zo’n geval? Je gaat aan 
het navragen. Dat had al gauw als 
resultaat de bevestiging dat het loos 
alarm was. Maar het kwaad was al 
geschied: onrust en zelfs het begin 
van een opstand in de wijk.

Door Adriaan Pels

Het pamflet hing er nauwelijks of 
het had al gezelschap gekregen van 
een ander, waarop werd opgeroepen 
te protesteren: “Mail, bel of schrijf 
de burgemeester“. En volgens de 
eigenaar van het pand hebben enkele 
buurtgenoten dit ook werkelijk gedaan. 
Anderen togen naar het Wijkcentrum 
om hun licht op te steken en te melden 
dat ze een handtekeningenactie 
wilden opzetten. Geen verslaafden 
hier, bij scholen en kinderopvang, 

was het standpunt. Overigens had 
de raammededeling ook al een 
geruchtenstroom op gang gebracht. 
Zo zou buurman rijwielhandelaar Van 
Woerden zijn uitgekocht, om een flink 
afkickcentrum mogelijk te maken. 
Die was daar niet blij mee, want hij 
merkte dat, vooruitlopend op dit 
aangekondigde vertrek, klanten alvast 
aan een andere fietsenmaker gingen 
denken. Niet nodig dus. Want van 
Woerden blijft gewoon in de wijk.
De aspirant-actievoerders werden in het 
Wijkcentrum opgevangen door Koos 
van der Veen van het Wijkberaad en 
die wist van niks. Dat zou al voldoende 
moeten zijn, want als Koos er niet van 
op de hoogte is, komt het er niet. Maar 
zekerheidshalve verwees hij ze naar 
het Stadsdeelkantoor en daar had men 

er ook niet van gehoord. Loos alarm 
dus. 

Wethouder
Uw verslaggever was intussen een 
e-mailrondje begonnen. Bij de 
gemeentelijke dienst OCW(welzijn) 
leek iedereen echter met vakantie 
te zijn. Dan maar de gemakkelijk 
aanspreekbare wethouder Bert van 
Alphen gemaild. Die bleek ook met 
vakantie, maar hield wel zijn mail 
bij en hij zette een ambtenaar aan het 
werk. Antwoord: u raadt het al: Niks 
van waar.
Maar het pamflet hing er nog. Eigenaar 
van het pand Vastgoed Stad en Land 
B.V., probeerde huurder Albert Heijn, 
verantwoordelijk voor de ‘grap’, te 
bereiken, wat eindelijk lukte, waarna 
een rechtzetting werd opgehangen.
Blijft de vraag: wat komt er nu wel in de 
voormalige kleine AH. Dat is nog niet 
bekend. Albert Heijn heeft een contract 
tot half 2010, maar ondertussen wordt 
naar een nieuwe huurder uitgekeken. 
Zolang er geen huurder is gevonden, 
heeft ARTILL3RY, een collectief 
van jonge schilders, er onderdak. Zij 
hebben inmiddels gezorgd voor een 
fleurige verfraaiing van de inkijk. 

Opschudding door aankondiging komst ‘Afkickcentrum Bezuidenhout-Oost’

fotobijschrift....



‘staan’. Ze hebben kurken aan de bo-
venzijde die voor het benodigde drijf-
vermogen zorgen en zijn aan de onder-
zijde verzwaard om het net mooi strak 
te houden. Afhankelijk van de vis waar 
op gevist wordt, wordt de diepte ge-
kozen. Ankers houden de boel op zijn 
plaats en boeien zorgen ervoor dat de 
visser zijn net kan terugvinden. 

Wand of want
Zo’n net vormt een ‘wand’ in het wa-
ter en de bedoeling is dat de vissen 
met hun kop een maas in zwemmen 
en vervolgens niet meer terug kunnen 
omdat hun kieuwen blijven hangen. 
Overigens wordt ook het woord ‘want’ 
gebruikt, door vissers die een net een 
want noemen.
 “Een voordeel van deze visserij is,”  zo 
vertelt Leen, “dat je door de gekozen 
maaswijdte gericht op een bepaalde 
vissoort kunt vissen,  waardoor van on-
gewenste bijvangst vrijwel geen sprake 
is. Daarbij is aanpassen aan het seizoen 
van belang; van ruwweg november tot 
maart bijvoorbeeld richten we ons op 
kabeljauw. Van mei tot september, als 
het water warm is, is het tong- en in 
mindere mate tarbotseizoen. Dan wordt 
het net overigens in tegenspraak met de 
naam op de bodem gelegd want de plat-
vis tong is een bodemvis.”
De netten van Roeleveld zijn een kilo-
meter of vier lang en worden ’s nachts 
uitgezet. “Dan zijn de vissen die je op 
het oog hebt het actiefst en heb je de 
minste bijvis, die komt pas na zonsop-
gang tot leven.” 

Over de visafslag
Leen ziet het vissen meer als een hobby 
dan een veel winst opleverende bezig-
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Een Scheveningse visser in het Bezuidenhout  
Wie geregeld vis koopt of af ten toe 
een harinkje hapt, kent hem vast. 
Leen Roeleveld, vaak te vinden 
achter de toonbank van Vishandel 
Bezuidenhout in de Theresiastraat.  
Meestal staat hij achterin de zaak, 
waar hij de vis voorbereidt voor de 
verkoop, want Leen heeft meer passie 
voor de vis zelf dan voor de handel. 
Die heeft ertoe geleid dat Leen zelf 
ook vist. Een deel van zijn tijd is hij 
een kleinschalige, maar volwaardige 
visserman, die vanuit Scheveningen 
op de Noordzee zijn netten uitzet. 

Door Adriaan Pels

Leen Roeleveld (pas 26) behoort tot de 
zogeheten staandewandvissers. Er zijn 
er in Scheveningen zo’n vijfentwintig 
van en hun boten liggen aan de Noord-
kant van de Tweede Haven, tegenover 
de rij restaurants, waar ze een kleine 
toeristische attractie vormen. De SCH 
87 van Leen is er een van. De boten 
hebben een lengte tussen de zes en 
dertien meter en worden ingezet voor 
de kleinschalige visserij met drijf-
netten. Een milieuvriendelijke vorm 
van visvangst, die onder meer weinig 
motorvermogen eist en de zeebodem 
onberoerd laat doordat de netten niet 
gesleept worden maar stil in het water 

Leen voor de bekende zaak in de Theresiastraat

Aandacht, tijd en betrokkenheid.

Zelfstandig uitvaartverzorger aan De Eerensplein 31, 2593 NB 

in Bezuidenhout,070-7070007 www.stijlentraditie.nl maar ook 
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heid, want de kosten zijn hoog. “Je 
betaalt dezelfde visrechten en haven-
gelden als een grote kotter, maar we 
hebben door de kleine afmetingen van 
de boot veel beperkingen. We kunnen 
niet ver de zee op en boven windkracht 
vijf is het ook ondoenlijk.” 
Overigens brengt Leen zijn vangsten, 
net zoals de grote jongens aan de wal 

Een zogeheten staandwand, een verticaal drijf-

net, waar Leen Roeleveld mee vist.

bij de visafslag.  Hij is van plan ook met 
een sleepnet te gaan vissen. Wel met 
een milieuvriendelijke methode, waar-
bij het net niet over de bodem schraapt, 
maar daarboven ‘zweeft’. Dat bereik je 
door de keuze van de ‘borden’ die aan 
de bovenkant zitten om het net open te 
houden en de gewichten aan de onder-
kant die het net naar beneden houden.
De jonge, rasechte Scheveningse visser, 
kan geestdriftig over zijn beroep vertel-
len en op een actuele vraag over de toe-
komst van de visserij heeft hij een po-
sitief antwoord: “De visstand groeit op 
het ogenblik, vooral die van de schol.” 
Een geruststellende gedachte……

Het trawlertje (9,70 meter lang) dat Leen uit 
Schotland haalde, sterk genoeg om ook met een 
sleepnet te vissen. 



nummer 18 - september 2009

Door Marianne van Raaij

Ooit – ik was nog heel klein – woonden 
wij in de Charlotte de Bourbonstraat 
met uitzicht op het emplacement van 
het Staatspoor. Een onhandige woning 
voor een beginnend gezin – twee 
steile trappen en oorlogsschade: niet 
te repareren scheuren in de muren. We 
zijn dus vrij snel verhuisd, wat wij als 
grut jammer vonden, want er was altijd 
wat te zien met die aankomende en 
vertrekkende treinen.
Grappig was dat de vrees van mijn 
moeder: “die kinderen doen hier geen 
oog dicht vanwege het rangeren van 
de goederentreinen ’s nachts”, niet de 
waarheid werd. Mijn kleine broertje en 
ik sliepen, na even wennen, als rozen. 
Staats Spoor en Hollands Spoor, dat 
waren de twee stations van Den Haag. 
Daarvan was HS de oudste, maar beiden 
lagen eerst heel ver van het bebouwde 
centrum. 

Een succes
Allereerst ging in 1843, station 
Den Haag Hollands Spoor open, 
beheerd door de HSM, de Hollandse 
IJzeren Spoorweg Maatschappij. Dat 
lag aan de doorgaande verbinding 
Amsterdam – Rotterdam, op het 
grondgebied van Rijswijk. In 1870 
opende de Nederlandse Rhijnspoorweg 
Maatschappij een tweede station voor 
de verbinding van Den Haag met Gouda 
en Utrecht. Het nieuwe vervoermiddel 
bleek een succes – er werden echte 
stationscomplexen gebouwd waar de 
reiziger wat kon eten en drinken of een 
krantje kopen. Wachtkamers zorgden 
ervoor dat de 1e, 2e en 3e klasse al op 
het perron gescheiden werden. (Die mis 
je nu wel – het kan immers nog steeds 
flink tochten op Centraal….)

Sloop Staatsspoor
In 1970 wilden de Nederlandse 
Spoorwegen waarin alle oude 

maatschappijen waren opgegaan een 
Centraal Station bouwen op de plek 
van Hollands Spoor. Hier kwamen 
namelijk de doorgaande treinen van 
Amsterdam naar Rotterdam langs. 
Maar de gemeente Den Haag verzette 
zich. Zij wilden dat station dicht bij 
het centrum – aldus werd besloten 
hiervoor het Staatsspoor te slopen. Hier 
moest ook een zalencentrum verrijzen 
en een stationsplein met allure. Trams 
en bussen zoveel mogelijk eroverheen 
of eronderdoor en een grote hal 
die de allure moest krijgen van een 
winkelcentrum.
Kijkend naar oude prentbriefkaarten 
kun je alleen maar concluderen dat er 
veel moois met antiekwaarde tegen de 
grond gegooid is voor een tochtige, 
rommelige plek die nu wéér verbouwd 
gaat worden.

Hoe nu verder?
Aankomend met de trein is het voor de 
meeste passagiers een raadsel waar ze 
hun tram of bus moeten vinden. Het is 
nl. heel consequent nergens aangegeven. 
Ook op een andere trein overstappen 
is lastig, een groot overzichtelijk bord 
met eventuele wijzigingen in de hal 
ontbreekt. Wie aan de voorkant naar 
buiten gaat treft een mega fietsenstalling 
en een bouwput.
Aan de stadskant mag je zelf uitzoeken 
waar je tram langskomt. Tegenwoordig 
lopen er soms hulpverleners van de 
HTM die gelukkig ook een mondje 

Engels spreken. Die gaan, zag ik, 
meestal maar mee naar de trams boven 
en het busplatform, want dit valt niet 
uit te leggen.
Iedere keer als ik daar bus 24 neem 
verbaas ik me over de belettering 
boven de bushaltes. Ik ga niet met bus 
G of H – ik zoek bus 24 bv. Dit viezige, 
tochtige, onoverzichtelijke geheel (er 
komen ook nog streekbussen!) is door 
een mensenhater ontworpen: er is een 
soort wachtkamer maar van daaruit 
kun je niet alle busstops zien, zoals 
je ook, als je met de bus arriveert, de 
trams kunt zien rijden – maar hoe kom 
je daar?
En dan zwijg ik over de verdwaalde 
zielen die de zijuitgang nemen naar 
onze wijk en die nu in een zandbak 
terecht komen bij de K.B. waar de 
werkzaamheden (crisis?) gestopt zijn.
Weemoedig bezie ik een oude opname 
van het Staats Spoor waar een PCC kar 
met zo’n ronde kont op afrijdt, raampje 
open want het is zomer. Huizen uit 1900 
met fraaie erkers en auto’s met knusse 
vormen, een statige stationsgevel, twee 
overkappingen aan weerszijden.

Alles weg – alleen de tram staat 
in het museum. En de Koninklijke 
Wachtkamer is gered – die is in bezit 
van het Spoorwegmuseum in Utrecht. 
Het Vorstenhuis reist niet meer met 
het Openbaar Vervoer en je kunt ze, 
als je Den Haag Centraal beziet, geen 
ongelijk geven.

Staatsspoor – Den Haag Centraal
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Het Staatsspoor

Nutsschool in contact met de ruimte
Floor Vreuls, leerlinge van de Nuts-
school Bezuidenhout ging op vrijdag 
18 september jl. naar Space Expo in 
Noordwijk. In verband met het Del-
taproject mocht zij een vraag stellen 
aan de Belgische astronaut Frank de 
Winne, die momenteel in de ISS (In-
ternational Space Station) boven de 

aarde zweeft. Floor vroeg hem of hij 
vanuit de ruimte Nederland en België 
kon zien. We zijn benieuwd naar het 
antwoord! De Nutsschool doet mee 
aan het Deltaproject dat tot doel heeft 
kinderen via het thema “Ruimtevaart” 
te interesseren voor wetenschap en 
techniek. Delta-leerlingen in Space Expo
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U ziet mij hier al tijden staan met foto en het laatste nieuws over panden 
die ik te koop aanbied in het Bezuidenhout. Ik dacht daarom dat het 
leuk zou zijn wat meer over mezelf te vertellen.

Ik ben inmiddels zo’n 4 jaar actief als makelaar bij RE/MAX. De grootste 
makelaarsorganisatie ter wereld en met reden! De belangrijkste reden 
is dat onze marketing verder gaat dan die van de traditionele makelaar. 
Daarnaast woon ik al zo’n 17 jaar in de wijk, waardoor ik hem van 
binnen en buiten ken. Het resultaat van het uitgekiende  marketingplan 
en mijn persoonlijke betrokkenheid resulteert vaak in snelle verkopen. 
Zelfs in deze tijd!
Hieronder wat nieuws en weetjes.
 
Altingstraat 16 € 159.000,- k.k. (verkocht binnen 3 maanden)
De Sillestraat 25  € 195.000,- k.k. (verkocht binnen 3 maanden)
Altingstraat 136  € 164.500,- k.k. (verkocht binnen 2 maanden)
Van Lansbergestraat € 167.500,- k.k. (verkocht binnen 1 maand)
 
Te Koop: Juliana van Stolberglaan 290, 90 m2  € 175.000,- k.k.
 
Binnenkort in de verkoop Stuyvesantstraat, 90 m2 € 175.000,- k.k.
 
Doordat ik snelle verkopen realiseer, ben ik altijd op zoek naar nieuwe 
panden. Ook opknappers zijn welkom. Ook in andere wijken ben ik 
actief.

Wilt u kennis met mij maken of uw 
woning via mij verkopen? Bel dan 
met uw wijkmakelaar op 
06-4450 3535 of 070-512 1670

RE/MAX Makelaarscentrum
Kerkstraat 14
2242 HG Wassenaar

Esther Jansen

wijkmakelaar
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Wist u dat...
U voor € 7,50 per jaar donateur kunt worden 
van uw eigen wijkkrant Bezuidenhout 
Nieuws? U kunt uw donatie storten 
op Girorekeninnummer: 262020 t.n.v. 
Wijkberaad Bezuidenhout. Alvast dank.

Van 19 t/m 25 oktober de Japanse tuin in 
Clingendael geopend is van 10.00 uur tot 
16.00 uur om deze tuin in herfsttooi te laten 
zien?

Ondanks de vele geruchten fietsenmaker 
Van Woerden gewoon in de wijk blijft?

Sinds begin september het St. Paul College 
in de Roosenboomstraat is gehuisvest?

VUC een nieuw kunstgrasveld in gebruik 
heeft genomen?

Staatsbosbeheer druk bezig is met het 
uitdunnen van het Haagse Bos?

U subsidie kunt aanvragen voor aanschaf van 
een regenton? De hoogte van de subsidie 
bedraagt 50% van het aankoopbedrag van 
de regenton. De actie loopt tot 31 december 
2009.
Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij het 
Haags Milieucentrum, telefoon: 30 50 286 

Er een subsidieregeling is voor Groene 
Daken? Meer informatie? www.denhaag.nl/
groenedaken of telefoon: 3535794.

De gemeente met één adres start voor alle 
verwijderde en gevonden fietsen?

U de wijkkrant Bezuidenhout Nieuws ook 
digitaal te bekijken is via de vernieuwde 
website: www.bezuidenhoutnieuws.nl?

De bouw van een bezinkselbak in het 
fietspad langs de Schenk nog altijd een 
groot probleem is? Er in een volgende editie 
hierover meer volgt?

U zelf ook onderwerpen voor deze krant 
kunt aanleveren bij de redactie?
(zie colofon)

WIJKINFOnummer 18 - september 2009

VUC 100 JAAR SPECIALE VOETBALWEDSTRIJD

VUC won op 29 augustus jl. met 1-0 van de Oud-internationals. VUC speelde de wedstrijd tere ere van 

het 100-jarig bestaan van de club. Foto: Marco Ferrageau 

GEZOCHT!

Alweer voor het derde opeenvolgende jaar maakt stadsdeel Haagse 
Hout een activiteitenprogramma. Dat klinkt misschien een beetje 
ambtelijk, ‘activiteitenprogramma’, maar het dekt de lading wel 
perfect. Er staat in welke activiteiten het stadsdeel gaat ondernemen 
in het nieuwe jaar. Het gaat dan meer precies om activiteiten op het 
gebied van leefbaarheid, jeugd, welzijn en burgerschap. 

U heeft als bewoner van Haagse Hout een belangrijke stem in het 
maken van het activiteitenprogramma. U mag namelijk meebepalen 
wat er in het programma komt te staan. Is er een gebied waar het groen 
dit jaar een opknapbeurt nodig heeft? Of moet in uw wijk in 2010 
echt wat georganiseerd worden tegen vereenzaming van ouderen? 
Moet er extra aandacht komen voor hondenpoep? Kom naar een van 
de samenspraakbijeenkomsten en laat weten waar u graag in wilt 
investeren in 2010! 

5 oktober 18.30 - 20.00 uur: Bezuidenhout Midden- Oost en West 

in Buurtcentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuijsstraat 25, 

2593 CH Den Haag. Meer info: www.bezuidenhout.nl/nieuws

Wethouder Marnix Norder zal aanwezig zijn.

STADSDEELAVOND IN BEZUIDENHOUT

oproepen

websitebeheerdeers
www.bezuidenhout.nl zoekt hulp: Wij zoeken mensen die in de toekomst een deel van de site willen 
beheren. Wie lijkt het wel wat? Interesse? Stuur dan een e-mail naar info@bezuidenhout.nl

redactielid en/ of vormgever
De redactie is op zoek naar nieuwe redactieleden die het team komen versterken. Vind je schrijven 
leuk en/ of heb je ervaring met het layoutprogramma Adobe Indesign, neem dan gerust contact op met 
Marieke Willemsen (hoofdredacteur) via bezuidenhoutnieuws@gmail.com

advertentiewervers
Ook is de redactie op zoek naar nieuwe advertentiewervers. Interesse? neem dan gerust contact op 
met Marieke Willemsen (hoofdredactuer) via bezuidenhoutnieuws@gmail.com



COLOFON
Bezuidenhout Nieuws is een wijkkrant van 
Bezuidenhout-Midden en -Oost en wordt 
zes keer per jaar uitgegeven.

oplage 8.400

Kopij deadline BN19: 16 oktober 2009

REDACTIE
Hoofdredactie: Marieke Willemsen 

Aan deze editie hebben de volgende 
personen meegewerkt: El Hoek, Linda 
Kastelijn-Kitzen, Adriaan Pels, Marianne 
van Raaij, en Nike van der Wenden.

Met dank aan: Wilma Brongers, Harold 
Thijssen, Wijkberaad Bezuidenhout en de 
bezorgers.

VORMGEVING

Linda Kastelijn-Kitzen

FOTOGRAFIE
Mathieu Kastelijn, Marco Ferrageau, 

Suzanne van de Kerk

ADRES
Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag
T: 070-3477297
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
www.bezuidenhoutnieuws.nl
girorekeninnummer: 262020

CULTUUR & INFO nummer 18 - september 200908

OOG VOOR DETAIL: WIN EEN BOEKENBON! ! . .
Bezuidenhout heeft tal van mooie details die de moeite waard zijn om aandacht aan 

te geven. Ook voor deze editie zijn wij op zoek gegaan naar een verrassend detail. 

De vorige foto uit editie 17 was voor bewoners een moeilijke opgave. Het ging om een 
detail van het balkonhek van de Gallery Art Korner aan de Bezuidenhoutseweg.
Een aantal bewoners had de juiste oplossing. Na loting is de volgende winnaar uit de bus 
gekomen: mevrouw Wintermans. Van harte gefeliciteerd, na bevestiging is de boekenbon 
af te halen bij het WDC Bezuidenhout.
Wij dagen u deze keer graag weer uit om in de wijk goed om u heen te kijken. Aan u de 
vraag: waar bevindt zich naastgelegen detail? Stuur uw antwoord per email of brief 
naar de redactie (zie Colofon). U maakt kans op een boekenbon ter waarde van 
€ 15.00 die door het kantoor van mr. E. Fransen ter beschikking wordt gesteld. 

Let wel: mededinging is voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd.

Waar bevindt zich dit detail?...

CULTUURAGENDA BEZUIDENHOUT

Aangeboden: Pianoles voor jong

en oud op een leuke manier!

Bel voor meer info: 070 3473083

Koninklijk Conservatorium: Op 12 en 13 okt. Agrippina van Händel in het kader 
van het Händel-jaar. Kees van Baarenzaal. Aanvang: 19.30 uur.  www.koncon.nl.

Christus Triomfatorkerk: Lunchconcerten verzorgd door leerlingen van het 
conservatorium elke 2e en 4e donderdag van de maand. Aanvang 12.30 uur. Toegang 
gratis. Duur: 45 min. Programma per e-mail aanvragen: apikaar@tiscali.nl. 
Meer info: www.koncon.nl. of  www.stiemer@solcon.nl , telefoon: 070-3825265.

Tentoonstelling t/m 23 oktober: “Äbel hits back”,  installatie (houtsnede) van de Haagse 
kunstenaar Jos de l’Orme is elke werkdag te zien tussen 12.00 uur en 14.00 uur. Meer 
informatie: www.josdelorme.nl of www.wieke@wieketerpstra.nl, tel: 070-3508799

Bibliotheek Haagse Hout: Voorlezen en knutselen: t/m november elke woensdag 
14.00 uur -15.00 uur. (3 t /m 7 jaar). Voorlezen voor peuters en (groot)ouders 6 nov. 
9.45 uur - 10.45 uur.
Oktober: Kinderboekenweek van 7 tot 17 oktober
De Betovering, voorstelling: Verdwaald in de Amazone, 23 okt. 11.00 uur -11.45 uur
Nederland leest: start 23 oktober.
November: Slotavond Nederland Leest 20 november. 19.30 uur-21.30 uur.
Informatie: www.bibliotheekdenhaag.nl
Reserveren: reserverenhaagsehout@dobdenhaag.nl of telefoon: 070-3850579.

Koninklijke bibliotheek: In de expositieruimte: De Verdieping van Nederland is t/m 
13 december de expositie: Van hier tot Tokio, 400 jaar handel met Japan, te zien.
Bezoek de site www.kb.nl voor webexpositie, digitale presentatie van bijzondere 
boeken, handschriften e.d. Het geheugen van Nederland. Telefoon: 070-3140310

Hebt u tips of organiseert u zelf een culturele activiteit in de wijk, laat het ons dan 
even per email weten!

Door El Hoek

advertentie
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Centrum Jeugd & Gezin geopend

Door de redactie

Wethouder Sander Dekker (On-
derwijs, Jeugd en Sport) heeft vo-
rige maand het nieuwe Centrum 
Jeugd & Gezin (CJG) geopend. 
  
“Met het Centrum Jeugd & Gezin is er 
nu één plek in de wijk waar ouders met 
al hun vragen over het opgroeien van 
hun kinderen terecht kunnen. Of het 
gaat om zaken als hoeveel snoep een 
kind mag eten of gedragsstoonissen, u 
kunt er voor terecht aan de  Koningin

Opening Centrum Jeugd & Gezin  

Foto: OCW, Gemeente Den Haag

Harold Thijssen zat in de zaal tij-
dens de laatst gehouden bewoners-
vergadering. Maar zijn stoel achter 
de bestuurstafel was nog onbezet. 
De vacature houdt het wijkberaad 
al maanden bezig. Gelukkig waren 
er ook veel positieve berichten. Zo 
behalen de verschillende werkgroe-
pen stapsgewijs goede resultaten. De 
grootste zorg betreft de vervanging 
van de riolering in de wijk. De ko-
mende jaren is heel Bezuidenhout-
Oost aan de beurt. Gezien de verzak-
kingen van de huizen rond de Van 
Imhoffstraat kreeg de vergadering 
het advies op zijn hoede te zijn. De 
gemeente heeft daar grote fouten ge-
maakt.

Door Adriaan Pels

Het was de eerste bewonersvergadering 
na zijn aftreden en dé gelegenheid om 
Thijssen uitbundig te huldigen voor 
zijn vele werk gedurende een groot 
aantal jaren. Voorzitter Arenso Bakker 
memoreerde zijn verschillende rollen 
in het Wijkberaad, laatstelijk die van 
penningmeester, waarin hij zich liet 
kennen als een man die gemakkelijk 
contacten legt en voor elk (financieel) 
probleem  een oplossing vindt. Over 
zijn opvolging; ondersteuning door de 
gemeente, is mogelijk, maar de toch

noodzakelijke penningmeester is nog 
niet gevonden. 

Werkgroepen
Uit de werkgroepen werd onder meer 
gemeld dat ‘Oost’ met de gemeente 
overlegt over de problemen die een 
‘schouw’ heeft opgeleverd.  Dat bij 
‘Midden’ de geluidsoverlast nog steeds 
actueel is. En de ‘Schenkstrook’ ook 
over de resultaten – “het is er een 
zootje” – van een schouw praat en van 
een plan voor een weg aan de andere 
kant van de Schenk heeft gehoord. 
Terwijl ‘Sophiapark’ zich inspant 
voor een kunstwerk in het park. 

Riolering
Lang werd er gepraat over de 
verzakkingen van huizen in de Van 
Imhoffstraat ten gevolge van het werk 
aan de riolering. Er vielen woorden 
als “grote fouten en verbijsterende 
onkunde bij de gemeente”, die vooral 
gingen over onverantwoord onttrekken 
van grondwater in het gebied waardoor 
huizen op houten palen problemen 
krijgen. Met hulp van deskundigen 
wordt de gemeente aansprakelijk 
gesteld. Wanneer heel Oost onder 
handen wordt genomen, is het raadzaam 
vroegtijdig de plannen angstvallig te 
bestuderen. De oprichting van een 
aparte werkgroep ligt voor de hand.

Sophiestraat 120. Openingstijden: 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 
uur tot 17.00 uur.
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De her en der verspreide fietsen in 
de wijk vormen een probleem. Dat 
vindt stadsdeelwethouder Marnix 
Norder ook. Maar wat doe je eraan? 
Om te beginnen krijgt het thema 
‘fiets’ extra aandacht in 2010. 
Ook het boomonderhoud en het 
terugplaatsen van gekapte bomen 
komen hoog op de activiteitenlijst 
van de gemeente. Aan de wens 
meer van die mooie, historische 
lantaarnpalen, zal echter op de lange 
termijn worden voldaan.

Door Adriaan Pels

Voor het fietsenprobleem zijn 
fietsenstallingen nodig. Wethouder 
Marnix Norder kondigde op de 
jaarlijkse stadsdeelavond aan hiervoor 
te gaan zoeken naar schuren en zelfs 
woningen die daar geschikt voor te 
maken zijn. Het bestemmingsplan 
wordt erop aangepast. Ook blijft hij 
speuren naar parkeerplekken, waar 
fietstrommels geplaatst kunnen worden. 
Als proef komen ze in Bezuidenhout-
West. Bewoners kunnen tegen een 
kleine vergoeding een fietsstalplek 
huren in deze afgesloten containers.
Ook aan de vele ‘weesfietsen’, 
achtergelaten fiets(wrakken), gaat wat 
gedaan worden. Weet u een fietswrak 

(langdurig ongebruikte fiets of brommer 
waarvan drie belangrijke onderdelen 
kapot zijn) te staan? Dan kunt u dit 
melden bij de gemeente. Bellen met 
het gemeentelijk Contact Centrum, 
telefoon: 14 070.

Bomen komen terug
Een bewonersklacht die steeds 
terugkomt is dat, ondanks beloftes, 
gerooide bomen niet vervangen 
worden. Dat heeft te maken met 
bodemonderzoek en het seizoen waarin 
bepaalde boomsoorten geplant kunnen 
worden, was het antwoord. Norder vond 
het kennelijk een te algemeen verhaal 
en stelde Renzo Steijvers (teamleider 
Leefbaarheid stadsdeelkantoor Haagse 
Hout) voor een te raadplegen actuele 
lijst op te stellen met locaties waar en 
data wanneer bomen geplant worden.
Een andere opmerking ging over de 
enorme groei van bomen, waardoor het 
licht van de lantaarnpalen minimaal 
wordt. Het wordt bekeken.
Duidelijker kon de wethouder zijn 
over de door boomwortelopgroei 
beschadigde voet- en fietspaden. 
Mede door suggesties van bewoners 
worden de Reigersbergenweg en de 
Bezuidenhoutseweg op het ogenblik 
aangepakt. Het is een kwestie van zorgen 
dat de wortels de vereiste zuurstof 

krijgen, zodat ze daarvoor niet naar de 
aardoppervlakte hoeven te komen.

Historische lantaarnpalen
In verscheidene straten in het 
Bezuidenhout zijn lantaarnpalen ver-
vangen door historische lantaarnpalen. 
Die wil iedereen wel zijn straat. Tineke 
Hooiveld , Stadsdeelkantoordirecteur, 
legde uit dat een van de voorwaarden 
daarvoor is dat de bestaande palen 
zijn afgeschreven. Zolang dat niet 
het geval is, is vervanging financieel 
onverantwoord.

‘Hoogteboutjes’ geven huizenverzakkingen aan

De tachtigjarige riolering in het 
Bezuidenhout is aan vervanging toe. 
In Bezuidenhout-Midden, op het Van 
Imhoffplein en omgeving, is met dit 
karwei begonnen, maar in september 
is het werk stilgelegd. De reden was dat 
er verzakkingen van huizen werden 
gemeld. Intussen is er onderzoek 
gedaan en worden er maatregelen 
genomen om verdere problemen 
te voorkomen. Na de jaarwisseling 
worden de werkzaamheden hervat. 
In 2011 is Bezuidenhout-Oost  aan 
de beurt. Om een soortgelijke 
situatie als in Midden voor te zijn, 
plaatst de gemeente nu al zogeheten 
‘hoogteboutjes’ op een aantal gevels. 
Hoogteverschillen hiervan kunnen 
er straks op wijzen dat een pand 
verzakt. 

Door Adriaan Pels

Voor het vervangen van de riolering is 
het noodzakelijk – omdat de buis op 
de hoogte van het grondwater ligt – 

dat tijdelijk de grondwaterstand wordt 
verlaagd. De combinatie van deze 
tijdelijke onttrekking van het water 
en de aanhoudende droogte afgelopen 
zomer is de oorzaak van een abnormale 
lage grondwaterstand in het werkgebied 
in Midden. Normaal beweegt die tussen  
0,80 meter NAP en -1,10 meter NAP. Op 
dit moment staat het water op ongeveer 
-1,20 meter NAP. De gemeente heeft 
daarop ingenieursbureau Breijn 
Stedelijke Infra gevraagd om met 
een advies te komen over de ontstane 
situatie. Om herhaling te voorkomen 
als in het voorjaar het werk weer 
wordt begonnen, zijn er maatregelen 
genomen om de hoeveelheid water die 
aan de grond onttrokken wordt, zo snel 
mogelijk weer terug te brengen. Voor 
dit doel wordt op het Van Imhoffplein 
een proefopstelling geplaatst die het 
grondwater moet bijvullen. Gekeken 
om hoeveel water het gaat. In de Tweede 
en Derde Louise de Colignystraat, de 
Jacob Mosselsraat en de Amalia van 
Solmstraat wordt de doorlatendheid van 

Fietsen, bomen en lantaarnpalen, houden wijkbewoners bezig

Verslag aanvragen?

Het complete verslag van de 
Stadsdeelavond is te vinden 
op www.denhaag/ Stadsdelen 
en wijken / HaagseHout/ 
Bijeenkomsten en activiteitenprog. 

Ook verkrijgbaar bij de i-Shop van 
VÓÓR Welzijn in het Buurtcentrum 
Bezuidenhout
Johannes Camphuijsstraat 25. 

de bodem gemeten.

Hoogteboutjes in Oost
Om de beweging van panden in de 
gaten houden als straks in Oost met 
de rioeringswerkzaamheden wordt 
begonnen worden er nu al hoogteboutjes 
in buitengevels aangebracht. Als 
dat gebeurd is, wordt een zogeheten 
nulmeting verricht. Ook wordt de 
afstand vastgesteld waarbinnen een 
boutje zich op of neer mag bewegen. 
Bij overschrijding hiervan worden 
direct maatregelen genomen om 
eventuele schade aan de bebouwing te 
voorkomen. Eind november moesten 
alle hoogteboutjes op de gevels zijn 
aangebracht. 

Voor vragen over dit onderwerp heeft 
de gemeente een contactpersoon, de 
heer S. Chan, aangesteld. 
Telefoon: 353 63 76 of  het gemeentelijk 
ContactCentrum via telefoon:14070
Of stuur een e-mail naar: 
contactcentrum@dsb.denhaag.nl. 
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Het verhaal gaat over een kerststal 
waarin naast de herders, de drie 
koningen, de schapen, de os en de 
ezel, ook Sinterklaas, een bakker, 
apotheker, een bedelaar en tientallen 
andere gewone mensen een rol 
spelen. De miniatuurvoorstelling is 
dan ook meer dan de armetierige stal 
waarin Jezus rond twaalven wordt 
geboren. Het is een dorp. En het 
verhaal gaat over hoe de dorpelingen 
die bijzondere nacht hebben beleefd. 
Een nacht vol kleine wonderen. 
Deze kerststal is te zien op 12 
december in het Wijkgebouw en 
het verhaal wordt verteld door 
wijkgenoot Sylvain Lelarge. 

Door de redactie

Sylvain Lelarge is een Fransman, 
opgegroeid in de Provence, waar het 
een traditie is kleifiguurtjes (‘santons’), 
van tien tot vijftien centimeter hoog, 
te boetseren. Waarmee in de loop der 
jaren een heel dorp met heuse huizen, 
winkels, bomen en een kerk wordt 
gecreëerd. Het dorp van Sylvain zelf 
telt zo’n honderdvijftig zielen. Met 
Kerstmis wordt met de santons het dorp 
waar volgens de overlevering Jezus is 
geboren samengesteld: de voorstelling 
toont Maria, Jozef, de ezel en de os, vol 

blijdschap de komst van het kindeke 
Jezus vierend. Vanzelfsprekend zijn 
er herders bij en engelen, maar al 
snel loopt ook het gewone volk uit: 
de bakker, de apotheker, de bedelaar, 
kortom alle bewoners van ‘Betlehem in 
de Provence’. 

Kleine wonderen
Het bijbehorende verhaal gaat over 
‘kleine wonderen’, die je in geen 
andere kerstvertelling hoort. Hoe de 
os en de ezel met hun warme adem het 
kindje Jezus van de vriesdood redden. 
Hoe de molenaar, de grootste luilak 
van heel Betlehem, om middernacht 
vol werklust wakker wordt en de hele 
nacht velden en bossen doorkruist, met 
drie grote zakken verse bloem om het 
kindeke zijn eerste pap te bezorgen. En 
hoe de dorpsgek de schoonheid van het 
leven laat zien aan de blinde. En hoe 
de veldwachter, na twintig jaar jacht 
op een zigeuner, een kippendief, hem 
eindelijk op heterdaad betrapt, maar 
hem dan toch laat gaan. Die zigeuner 
is nota bene de reden waarom u tot op 
de dag van vandaag kalkoen eet met 
Kerst.

Allemaal kleine wondertjes, te veel om 
ze hier allemaal neer te schrijven, dus 
kom naar de presentatie van Sylvain 

Samen met dertig andere Nederlandse steden is onze stad nu ook te zien 
op Google Streetview. Het systeem bevat panoramafoto’s waarbij je 360 
graden om je heen kunt kijken. Op die manier sta je als bezoeker als het 
ware in de foto.

Google heeft de afgelopen maanden met auto’s met opnameapparatuur door 
de Haagse straten gereden. De website is bereikbaar via maps.google.nl 

De Theresiastraat in Streetview    Foto: www.bezuidenhout.nl

Een bijzonder kerstverhaal met een wonderbaarlijke kerststal

Bezuidenhout nu ook te verkennen met 
Google Streetview

Wie een kerstboom of een zak met 
vuurwerkresten inlevert bij een van 
de 21 inleverpunten in de stad, krijgt 
een kaartje met een unieke code. 
Meer weten kijk op: 
www.opgeruimdstraatnetjes.nl.

Opgeruimd 
st(r)aat netjes!

Lelarge. Het wordt een middag die je 
niet gauw zult vergeten!

Praktische informatie:

De vertelling wordt gehouden op zaterdag 
12 december, van 14.00 tot 17.00 uur, in 
het Wijk- en dienstencentrum, Johannes 
Camphuysstraat 25. De taal is Nederlands, 
met uiteraard veel Frans ertussen. Kinderen 
zijn welkom in het eerste gedeelte (de ken-
nismaking met de kerststal en het verhaal).
Na de pauze wordt er geluisterd naar een 
oude Zuid-Franse opname van hetzelfde 
verhaal (met tekst en vertaling). 

De toegang is gratis. Maar gezien het 
beperkte aantal plaatsen is aanmelden 
noodzakelijk. 
Aanmelden? Neem hiervoor a.u.b. contact 
op met Anny Weijers via telefoon: 3837965. 



techniek. Haar opdrachten hangen ook 
vaak samen met het fenomeen ‘akoes-
tiek’. Voor de wandkleden is wol het 
meest gebruikte materiaal. Een gelaag-
de opbouw geeft het kleed diepte, wat 
wordt versterkt door het combineren 
met andere materialen. Het materiaal 
van haar wandkleden is poreus en daar-
door goed te combineren met akoes-
tisch materiaal. Aan de achterzijde 
wordt bijvoorbeeld steenwol gebruikt. 
Een dergelijke opdracht vindt ze span-
nend en uitdagend omdat ze zich dan 
moet verplaatsen in de opdrachtgever 
en zijn wensen. De vaak heel specifieke 
wensen en randvoorwaarden vormen 
een extra uitdaging om iets bijzonders 
te maken.

Ook in haar andere werk zoekt deze 
kunstenares graag naar eenvoud aan de 
ene kant en combinaties van materiaal 
en techniek aan de andere kant. Zachte 
stoffen zoals zijde, vilt en wol combi-
neren en tegenstellingen zoeken met de 
hardere dessins van bijvoorbeeld zeef-
druk.
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Nora van Klingeren, kunstenares in het Bezuidenhout:
“Mijn kunst is een uit de hand gelopen hobby”
Nora is een kunstenares die werkt 
met stoffen. Zo ontwerpt en maakt 
ze op het ogenblik prachtige wand-
kleden. Ze woont in een gezellige 
flat (met atelier aan huis) in de Adel-
heidstraat. Ze heeft bouwkunde 
gestudeerd, werkt bij Naturalis in 
Leiden maar heeft naast haar baan 
nog voldoende tijd over voor haar 
“uit de hand gelopen hobby”. Haar 
creatieve talent heeft ze van haar va-
der geërfd, die architect was. Toen 
haar kinderen groter werden, kreeg 
ze meer tijd om haar talent te gaan 
ontwikkelen.

Door El Hoek

Nora ging zes jaar geleden workshops 
en cursussen volgen bij Zijdar in Fries-
land. De firma Zijdar is leverancier 
van zijde, wol en allerlei andere stof-
fen. Hier leerde ze de mogelijkheden 
van materialen en technieken kennen. 
Ze begon met het ontwerpen en maken 
van sjaaltjes, “een makkelijk te han-
teren product”, zoals ze zelf zegt. De 
basis van de sjaals is zijde, dat ze eerst 
beschildert of in kleuren spuit.

“Ik had altijd al wat met stof”
In haar atelier vind je een bonte men-
geling van bewerkte (geverfde) en 
onbewerkte wol, zijde en andere ma-
terialen. Nora werkt behalve aan eigen 
vrij werk, in opdracht van bedrijven 
en particulieren. Ze haalt inspiratie uit 
haar eigen fantasie, de natuur, de stad, 
de seizoenen en gebeurtenissen. Grote 
inspiratiebron is tevens de techniek en 
dat is uiteraard te verklaren uit haar op-
leiding in architectuur en bouw-

                 Foto’s: Nora van Klingeren

advertenties

Exposities
Ze neemt deel aan exposities, maar dat 
kost haar veel tijd en is soms moeilijk 
te organiseren. Voor het Van Gogh Mu-
seum in Amsterdam maakte ze een col-
lectie sjaals en wandkleden. Ook is ze 
aangesloten bij de Stichting KunstPost 
Mariahoeve (zie de vorige Bezuiden-
hout Nieuws), die als doel heeft kunst 
en cultuur in het Haagse Hout een ei-
gen plek te geven en geregeld expo-
sities houdt. Ze vindt KunstPost een-
prachtig initiatief, maar voelt zich niet 
nadrukkelijk verbonden met de andere 
kunstenaars.

Bent u nieuwsgierig geworden naar het 
werk van Nora van Klingeren? 
Kijk dan op:www.noravanklingeren.nl. of 

stuur een e-mail: nora@vanklingeren.nl

Wij zijn op zoek naar: 

NIEUWE REDACTIELEDEN en een enthousiaste DTP-ER (met 
kennis van Indesign) die het BN-team komen versterken.

Interesse? 
Neem dan contact op met Marieke Willemsen via: 

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Ben jij nieuwsgierig?

Dan is de redactie op zoek naar jou!

BEZUIDENHOUT NIEUWS
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Het gebouw aan de Carel Reiniers-
zkade, hoek Loudonstraat, met de 
tekst PsyQ op de gevel, roept bij 
velen in de wijk wel wat vragen op. 
Waar staat dat PsyQ eigenlijk pre-
cies voor? Dat het iets met psychia-
trische zorg te maken heeft, vermoe-
den de meesten wel. Maar worden 
er mensen opgenomen? Is het dag 
en nacht open? Voor Bezuidenhout 
Nieuws geeft Rob Boeijen, manager 
bedrijfsvoering, uitleg.

Door Nike van der Wenden

Het bedrijf PsyQ (een B.V.) is onder-
deel van Parnassia Bavo Groep (een 
van de grootste aanbieders van geeste-
lijke gezondheidszorg in Nederland) en 
biedt psycho-medische zorg. Vandaar 
Psy in de naam, de Q heeft geen speci-
ale betekenis. 

Net zoals in de algemene ziekenhuizen 
kent ook de geestelijke gezondheidzorg 
(GGZ) verschillende specialismen. 
Door PsyQ worden negen specialis-
men geboden: ADHD bij volwassenen, 
angststoornissen, depressie, eetstoor-
nissen en obesitas, persoonlijkheids-
problematiek, psychotrauma, relatie 
& psyche, seksuologie en ten slotte 
somatiek & psyche. In Den Haag zijn 
deze specialismen over vijf vestigingen 
verdeeld. Voor klinische behandeling 
wordt de patiënt naar de Lijnbaan ver-
wezen, de Carel Reinierszkade is enkel 
voor ambulante zorg en er wordt dus 
niemand opgenomen. 

Om in deze zorg te komen is een ver-
wijsbrief van de huisarts nodig. De ope-
ningstijden zijn van 8.00 tot 18.00 uur 
en op woensdag is er een avondspreek-
uur tot 21.00 uur om patiënten die wer-
ken, studeren of anderszins overdag 
verhinderd zijn tegemoet te komen.

Psychotrauma
Aan de Carel Reinierszkade is men ge-
specialiseerd in de behandeling van een 
psychotrauma en ADHD bij volwasse-
nen. Bij traumatische ervaringen kunt 
u denken aan ervaringen met fysiek ge-
weld, zoals een winkelier die overval-
len is, maar ook aan seksueel misbruik 
en oorlogservaringen. Men kan dan last 
krijgen van nachtmerries, voortduren-
de herbeleving en andere psychische 
klachten.

ADHD 
ADHD staat (in het Nederlands) voor: 
aandacht-tekortstoornis met hyperacti-
viteit. Desgevraagd legt Rob Boeijen 
uit dat met ‘aandachttekort’ niet be-
doeld wordt dat men te weinig aandacht 
krijgt, maar dat men zelf de aandacht 
niet gericht kan houden. Men heeft on-
rust in het hoofd, is met honderd din-
gen tegelijk bezig en brengt ze niet tot 
uitvoering. Denk aan rekeningen die in 
de bus vallen en (on)geopend worden 
en daarna vergeten. Afspraken of be-
loften die niet nagekomen worden en 
meer van dit soort gedrag. Het wordt 
niet begrepen door de omgeving en kan 
tot grote problemen leiden. 

Mensen presteren vaak bij studie en 
werk onder hun niveau. We denken bij 
ADHD meestal aan het hyperactieve 

jongetje, maar er bestaat ook een vorm 
zonder hyperactiviteit in de literatuur 
ook wel ADD genoemd. Volwassenen 
hebben vanaf hun vroege jeugd vaker 
en sterker last gehad van aandachts- en 
concentratieproblemen, impulsiviteit 
en hyperactiviteit. Onderzoek wijst uit 
dat er sprake is van een neurobiolo-
gische stoornis in de hersenen op het 
niveau van de zenuwverbindingen. 
Een moeilijke jeugd of conflicten met 
ouders vormen geen oorzaak. Wel is 
ADHD genetisch bepaald. 

Succes
Het succes van PsyQ is voor een groot 
deel te danken aan de behandelingsme-
thoden. Hierbij kunnen verschillende 
specialisten betrokken zijn, zoals psychi-
aters, psychotherapeuten,psychologen, 
sociaal-psychiatrisch verpleegkundi-
gen en creatief- en muziektherapeuten. 
Er wordt individueel en in groepen ge-
werkt en de laatste inzichten worden 
gevolgd. Daartoe beschikt PsyQ over 
verschillende kenniscentra en is actief 
met vooruitstrevende wetenschappe-
lijke onderzoeksprogramma’s. 

Waar staat PsyQ voor? 

05WIJKINFO

Nutsschool 80 jaar:
leerlingen zamelen 
geld in
Alstublieft: € 3.515,15, voor de  

kinderen in de sloppenwijken 

van Sao Paulo in Brazilië. Van de     

kinderen van de Nutsschool Bezui-

denhout – zelf verdiend – omdat de 

school tachtig jaar bestaat.

 

Ingzamelde bedrag wordt symbolisch overhandigd     Foto: Nutsschool

Voor meer informatie: www.psyq.nl of bel 
tussen 10.oo uur en 16.00 uur 
0900-2357797 (lokaal tarief). 
Telefoonnummer vestiging zelf: 
070-3918189
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Stuyvesantstraat 215, 1e verdieping, 90 m2.
Zeer goed ingedeeld appartement met 2 ruime slaapkamers, 
moderne keuken, prima badkamer. Balkon met ochtendzon. 
 €169.000,- k.k.

Interesse? Bel naar: 06-4450 3535 of 
070-512 1670

Zelfs in deze tijd verkoop ik gemiddeld 
binnen 2 maanden. Daardoor ben 
ik doorlopend op zoek naar nieuwe 
panden.Heeft u verhuisplannen? Laat 
me dit weten!Dan kom ik graag langs om 
kennis te maken en mijn verkooptactiek 
door te spreken.

Esther Jansen

wijkmakelaar

TE KOOP:

Juliana van Stolberglaan 290, 2e (top) verdieping 90 m2.
Heerlijk licht en ruim appartement met grote woonkamer, 
3 slaapkamers, moderne keuken en badkamer. 
€175.000,- k.k. 
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Wist u dat...
U voor € 7,50 per jaar donateur kunt worden 
van uw eigen wijkkrant Bezuidenhout 
Nieuws? U kunt uw donatie storten 
op Girorekeninnummer: 262020 t.n.v. 
Wijkberaad Bezuidenhout. Alvast dank.

De gemeente er naar streeft dat iedereen een 
vuilniscontainer krijgt, zodat vuilniszakken 
uit het straatbeeld verdwijnen? 

De veiligheid in de wijk toeneemt? Onder 
meer door de samenwerking bewoners – 
schoolbesturen en schooljeugd en politie. 

Er  naast de glas- en papier- en kartonbakken, 
ook bakken voor het plastic komen? Waar 
en wanneer is nog niet bekend.
 
Het Beatrixkwartier gezelliger wordt 
gemaakt? Onder meer door het plaatsen 
van twee kiosken.

Men bezig is de Bezuidenhoutseweg een 
geasfalteerd fietspad aan de boszijde te 
geven?

Omwonenden de gemeente gevraagd 
hebben naar het gevaarlijke kruispunt Carel 
Reinierszkade – Schenkweg te kijken? 

Het De Eerensplein is opgefleurd met 
bloembakken?

De nieuwbouw op de binnenplaats tussen de 
Spaarwaterstraat en de Bezuidenhoutseweg 
(achter kantoor Aegon) nog meer vertraging 
heeft opgelopen? De plannen zijn vooralsnog 
ongewijzigd.

Dat dit najaar de werkgroep Bezuidenhout-
Oost voor de tweede keer de wijk gaat 
‘schouwen’?  Waar is aandacht voor nodig? 
E-mail: werkgroepoost@bezuidenhout.nl. 

De fietspaden in het Haagse bos een 
nieuwe, roodbruine verharding krijgen? 
Om het onderscheid tussen de wandel- en 
fietspaden duidelijker te maken.

De gebieden waar honden mogen loslopen 
ook worden aangepast? Er zal rekening 
gehouden worden met de ligweiden en 
ecologisch waardevolle plekken. 

Omwonenden vrezen voor hun nachtrust 
door de bouw van de Haagsche Zwaan? 
Aan het 174 meter hoge kantoorgebouw 
aan de Schenkkade wordt tussen november 
dit jaar en maart volgend jaar tweeënzestig 
nachten doorgewerkt. 

Bij het instellen van de parkeerschijf het 
tijdstip van aankomst naar boven mag 
worden afgerond op het eerstvolgende hele 
of halve uur? 

U zelf ook onderwerpen voor deze krant 
kunt aanleveren bij de redactie?
(zie colofon)
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GEZOCHT!

Nee, dit is niet het begin van de oeroude mop met de clou: mijn fiets is gestolen. 
Mijn trouwe rijwiel staat gewoon in de gang. Maar de fraai gekleurde gipsen 
kniekous is verwijderd.
Dat gebeurde in Bronovo, met een cirkelzaag. Ze zullen het vaker gedaan 
hebben - toch keek ik maar even naar de tl. lampen en alle medische 
apparatuur. Hierna kreeg ik een huidkleurige sterke kous, (geen keuze 
in tinten dit keer) en nog even zicht, per röntgen, op mijn gecompliceerde, 
maar nu goeddeels herstelde breuk.“Weet u dat u daar nu bijna 4 maanden 
last van heeft gehad?” vroeg de vriendelijke arts die mee aan keek. Waarna 
hij ook vertelde dat ik uitbehandeld was maar wel naar de fysiotherapeut 
moest en voorlopig geen lange wandelingen zou kunnen maken. 

Enfin, het is al feest als je wee twee schoenen aankunt en ik ken een kundige 
fysiotherapeut die af en toe mijn opstandige rug (familiekwaal - aardig 
gespreksonderwerp op verjaardagen) weer in model zet. Daar kan die enkel nog 
wel bij. Probleem opgelost en alle adviezen van de specialist, mijn medische 
zussen en de fysiotherapeut ten spijt kon ik toch weer lekker normaal op pad. 
Het aantal kilometers per dag - wie houdt dat bij?
Simpel, dat deed mijn beschadigde enkel. Uit schuldgevoel trok ik 
de vleeskleurige sok dan ’s nachts weer aan, maar het gezeur in mijn 
onderdaan bleef. Vervelend, want ik had alle hulpmiddelen (krukken, 
rolstoel) teruggegeven aan de verhuurinstanties, blij dat ik weer een 
normaal burger ging worden. Wat nu? Toch weer met krukken? Brrr. Een 
soort wandelstok? Nou, nee. Taxi’s - aardig maar op den duur wat prijzig. 

Hellup - er was een tijd dat je bakker, slager etc. kon bellen - maar dat ligt 
achter ons. Gelukkig zijn de karretjes in de supermarkt op leunhoogte en kijkt 
niemand er raar van op als je er mee naar buiten rijdt, naar huis. Daar kan hij 
in de gang tot de volgende inkoopslag - ook handig voor ’t wegbrengen van lege 
flessen en oud papier. Mijn dank aan de uitvinder van de diepvries is groot. Met 
uitgekiend beleid hoef ik maar weinig trips te maken. Komt goed uit want ik ben 
dol op koken maar ik heb een broertje dood aan supermarkten, en helaas zit een 
bezoek aan de echte slager, bakker, visboer en groenteman (handig bij elkaar 
in onze eigen Theresiastraat) er nog even niet in. Als ik maar netjes, per dag, 
kleine wandelingetjes maak met de steunkous discreet onder de lange broek 
laat mijn ex breuk weinig van zich voelen. Bovendien - de december maand 
nadert - de gezelligste tijd van het jaar. Cadeautjes kopen, gedichten erbij, 
maar ook weer ’s uitgebreid koken en eten. Mensen over de vloer die dat willen 
opeten en lang blijven plakken. Een giga vaat in de keuken, geen glas of kopje 
meer schoon - maar dat probleem heb ik jaren geleden opgelost - alles gaat in 
de vaatmachine, zodat niemand zich hoeft op te offeren. Tja, het uitgebreide 
koken enzo - die pret laat ik me toch niet afnemen. Ik heb barkrukken in de 
keuken met een kussen erop kom ik hoog genoeg, blijkt, om in alle pannen te 
kijken, alles erin te mikken en te roeren. Mijn vriend heeft zelfs zo’n rollende 
boodschappentas aangeschaft - laat de  feestdagen maar komen!

oproepen

Websitebeheerders
Bezuidenhout.nl zoekt hulp: Wij zoeken mensen die in de toekomst een deel van de site willen behe-
ren. Interesse? Stuur dan een e-mail naar info@bezuidenhout.nl of kom naar de receptie op 11 januari  

Penningmeester voor Wijkberaad 
Het wijkberaad is dringend op zoek naar een enthousiaste penningmeester met kennis van zaken en 
hart voor de wijk. Interesse? Stuur dan zsm een e-mail aan het wijkberaad via: 
bezuidenhout@planet.nl

Advertentiewervers
Ook is de redactie op zoek naar nieuwe advertentiewervers. Interesse? neem dan gerust contact op 
met Marieke Willemsen (hoofdredactuer) via bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Hoera! Ik kan weer lopen

COLUMNDoor buurtvrouw Marianne
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OOG VOOR DETAIL: WIN EEN BOEKENBON! ! . .
Bezuidenhout heeft tal van mooie details die de moeite waard zijn om aandacht aan te geven. 

Ook voor deze editie zijn wij op zoek gegaan naar een verrassend detail. 

De vorige foto uit editie 18 was voor bewoners een moeilijke opgave. Het ging om een detail van 
een beeld bij de entree van Ministerie van LNV.
Een aantal bewoners had de juiste oplossing. Na loting is de volgende winnaar uit de bus gekomen: 
Mevrouw J. Bouma. Van harte gefeliciteerd, na bevestiging is de boekenbon af te halen bij het 
WDC Bezuidenhout.
Wij dagen u deze keer graag weer uit om in de wijk goed om u heen te kijken. Aan u de vraag: 
waar bevindt zich naastgelegen detail? Stuur uw antwoord per e-mail of brief naar de redactie 
(zie Colofon). U maakt kans op een boekenbon ter waarde van € 15.00 die door het kantoor van 
mr. E. Fransen ter beschikking wordt gesteld. 

Let wel: mededinging is voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag wordt 
niet gecorrespondeerd.

Waar bevindt zich dit detail?...

CULTUURAGENDA BEZUIDENHOUT

Aangeboden: Pianoles voor jong

en oud op een leuke manier!

Bel voor meer info: 070 3473083

Koninklijk Conservatorium
Op 8 december: Historische documentatie. Thema: Chopin. Van 10.00 tot 17.00 uur. en 
presentatie liedklas 20e eeuw om 19.30 uur.
Op 9 december: Klavierwerken van Chopin Twilight concerten. Aanvang 18.30 uur. 
Op 13 december: Jongensdansdag:  ballet, streetdance, krachttraining. Van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang € 15. Aanmelden bij: t.vanzuijlen@koncon.nl  
Informatie: www.koncon.nl/ballet/activiteiten
Op15 december: Early Music: open stage(maandelijks). Aanvang  19.30 uur. Op16 december: 
Afdelingsconcert piano. Aanvang 19.00 uur. Informatie: www.koncon.nl.
Allen gratis toegang.

Christus Triumfatorkerk
Op 3, 10 en op17 december: Lunchconcerten verzorgd door leerlingen van het 
conservatorium (speciaal adventsconcert). Van 12.30 tot 13.15 uur. Informatie: ruudstiemer@
christustriumfatorkerk.nl Tot en met 11 december: Expositie ”Mono no aware”, 3 korte 
videofilms (Rain, Sugar, Éye). Informatie: wieke@wieketerpstra.nl

Bibliotheek Haagse Hout
Woensdag 2, 9 en 16 december: Voorlezen en knutselen 3 t/m 7 jaar. Van 14.00 - 15.00 uur. Op 
4 december en 15 januari: Voorlezen voor peuters. Van 10.00 tot 10.45 uur. Informatie: www.
bibliotheekdenhaag.nl. Reserveren: reserverenhaagsehout@dobdenhaag.nl of  070-850579.

Koninklijke Bibliotheek
Tot en met 13 december: De expositie ‘Van hier tot Tokio -  400 jaar handel met Japan’.
Bezoek voor webexpositie, digitale presentatie van bijzondere boeken, handschriften e.d. de site: 
www.kb.nl

De Nieuwe School
Van maandag 21 t/m donderdag 24 en van 27 t/m 31 december: Activiteiten in de kerstvakantie 
voor jongeren van 10 tot 15 jaar, o.a. koken, filmmiddag met hapjes, bodyboarden, karten, 
kerststukjes maken, toernooi, enz. Er komt nog een flyer. Voor meer informatie over het 
programma en de tijden: Tarah.terHorst@VoorWelzijn.nl

Door El Hoek

uitnodiging

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie  
11 januari 2010

Het Wijkberaad nodigt alle bewoners van Bezuidenhout uit 
voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2010

van 17.00 tot 19.00 uur.

U bent van harte welkom in het Wijk- en diensten Centrum 
Bezuidenhout aan de Johannes Camphuysstraat 25.

 

Het wijkberaad en de redactie wensen u alvast fijne feestdagen!


