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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 20 was voor bewoners een niet zo’n moeilijke opgave. Het ging om een 
detail van de toren en het gebouw van de Christus Triumfatorkerk.
Een aantal van de inzenders had het juiste antwoord. Na loting is mevrouw/meneer A.A.G.M. 
Peters de winnaar geworden, 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

Koninklijk Conservatorium
Zie voor meer informatie: www.koncon.nl

Christus Triumfatorkerk
Literaire middag door Franca Treur, zaterdag 8 mei, aanvang om 16.00 uur
(inloop vanaf 15.30 uur)
Lunchconcerten verzorgd door leerlingen van het conservatorium elke 2e en 4e 
donderdag van de maand van 12.30 uur tot 13.15 uur Toegang gratis. Meer info: www.
christustriumfatorkerk.nl

Bibliotheek Haagse Hout
Woensdag 28 april. De vlinders van prinses Ling, voorlezen en knutselen. Beide keren 
van 14.00 tot 15.00 uur.
Carolien Reef exposeert met kunstwerken van mozaïek t/m 29 april
Lilian Everts exposeert beschilderd glas t/m 29 april.
Kinderjury nog t/m vrijdag vrijdag 14 mei om 17.00 uur: Lezen en stemmen op de drie 
leukste boeken van 2009. Meer informatie: www.bibliotheekdenhaag.nl.

Koninklijke Bibliotheek
In de expositieruimte: ‘De Verdieping van Nederland’ op dinsdag 27 april opening 
tentoonstelling ‘Oranje bitter, Nederland bevrijd!’ over vreugde, verdriet en verwarring 
na de bevrijding. Expositie t/m 4 juli. De KB is elke dag (ook op zondag) geopend.
Bezoek de site: www.kb.nl voor webexpositie, digitale presentatie van bijzondere 
boeken, handschriften e.d. ‘Het geheugen van Nederland’.

Letterkundig Museum
Vaste tentoonstellingen:
1. Het Pantheon-100 schrijvers -1000 jaar literatuur;
2. Nationale schrijversgalerij - 500 portretten. 
Informatie: www.letmus.nl of Tel: 070-333966 - stiemer@solcon.nl

Door El Hoek

advertentie

Nieuw! te koop aangeboden:

De Moucheronstraat 40, Den Haag 
Ruime, goed onderhouden 4-kamer portiekappartement 

(1e etage) met berging en fietsenstalling.
Nabij het Haagse Bos en in het meest gewilde stuk van 

de gezellige wijk Bezuidenhout. 

Heeft u de wijkkrant niet thuis ontvangen? 
Laat het ons weten!
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www.langezaal.nl - 070-385.11.01 

www.jbm.info - 070-711.02.65 

Al jaren het kantoor van het 
Bezuidenhout voor al uw woon- en 

bedrijfsobjecten! 
 
    Voor zowel uw huis als hypotheek! 

 
Aan/verkoop, aan/verhuur, taxaties, 

hypotheken, pensioenen, 
verzekeringen en vermogensopbouw! 

 
Schenkkade 209 te Den Haag 

       www.langezaal.nl - 070-385.11.01 
www.jbm.info - 070-711.02.65 

 

+ 

advertentie

In 2011 wordt in Bezuidenhout-

Oost de riolering vervangen. In  Be-

zuidenhout-Midden (Imhoffstraat 

en omgeving) is daar al met deze 

werkzaamheden begonnen en zijn 

huizen gaan verzakken en gingen 

ook scheuren vertonen. De oorzaak 

daarvan was te wijten aan de ver-

laging van het grondwaterpeil. Die 

verlaging is nodig om aan de in het 

grondwater liggende riolen te kun-

nen werken. Helaas heeft de grond-

waterstand invloed op funderingen. 

Vooral als daarvoor houten palen 

zijn gebruikt. 

Door Adriaan Pels

Vallen houten palen droog dan kan dat 

leiden tot verzakken van het bouw-

werk. Met het oog hierop heeft de heer 

Koos van der Veen van de werkgroep 

Bezuidenhout-Oost van het wijkberaad 

de gemeente een aantal vragen gesteld 

over wat er straks gaat gebeuren met 

het grondwaterpeil.

De gemeente is namelijk bij rioolre-

novatie van in het grondwater liggen-

de riolen onder meer verplicht als er         

nadelige effecten op de grondwater-

stand worden verwacht, onderzoek te 

doen of er, en zo ja welke, compense-

rende maatregelen dienen te worden 

getroffen.

Om daaraan te voldoen worden er naast 

de peilbuizen die al vast in de bodem 

zitten om het grondwater in de gehele 

stad te volgen, binnen de invloedsfeer 

van de werkzaamheden extra peilbui-

zen geplaatst om veranderingen van de 

grondwaterstand nauwkeuriger te kun-

nen bijhouden.

Hiermee is al begonnen in de driehoek 

Juliana van Stolberglaan, Schenkkade, 

Laan van NOI (fase 1 van het project). 

De peilbuizen en peilbouten (aan ge-

vels) worden maandelijks ingemeten 

om de natuurlijke beweging van het 

grondwater en gebouwen vast te leg-

gen. De meetgegevens zijn op het 

stadsdeelkantoor in te zien.

Wanneer met de werkzaamheden wordt 

begonnen is nog niet bekend – fase 1 is 

nog niet in voorbereiding. Voor de start 

van het karwei komt er een informatie-

avond.

Grondwaterboring op het Imhoffplein

Eigen festival voor 
Bezuidenhout
Op zaterdag 9 oktober van 12.00 tot 

17.00 uur zal het Bezuidenhout Fes-

tival plaatsvinden. Dit zal gehouden 

worden in de Christus Triumfator-

kerk. De organisatie hoopt dat de 

ontmoeting en de wederzijdse ken-

nismaking tussen de bewoners en 

de organisaties de betrokkenheid op 

elkaar en de wijk zal vergoten. 

Lees verder op pagina 4
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Op vrijdag 30 april van 10.00 - 14.00 
uur, organiseren het Wijkberaad 
Bezuidenhout en het jongerenwerk van 
de Stichting VÓÓR Welzijn Haagse 
Hout de jaarlijkse vrijmarkt op het 
Spaarwaterveld in Bezuidenhout. 

Omdat bij het opstellen van deze editie 
de organisatie van de vrijmarkt nog 
in volle gang is, staat nog niet vast 
wat er allemaal op 30 april op het 
Spaarwaterveld te beleven valt. Let 
daarom op de berichten in de huis-aan-

Met z’n allen aan de slag voor Wijkwebsite bezuidenhout.nl

Vrijmarkt 2010 Spaarwaterveld Bezuidenhout

De homepage van www.bezuidenhout.nl

huis-bladen, op posters en in folders, 
die o.a. op scholen in de wijk worden 
uitgereikt. Toegang en verkoopplekje 
zijn gratis. U hoeft zich van tevoren 
niet aan te melden. 
Iedereen mag een verkoopkleedje 
neerleggen. U kunt vanaf 09.00 uur 
terecht om uw kleedje in te richten. 

Er gelden een paar spelregels: geen 
handelaren, geen verkoop van eet- en 
drinkwaren, niet met de auto op het 
terrein, geen honden. 

Namens het Wijkberaad Bezuidenhout 
en de Stg. VÓÓR Welzijn: tot ziens op 
vrijdag 30 april!

Voor vragen over de vrijmarkt kunt u 
bellen met 347 72 97 of mailen naar 
bezuidenhout@planet.nl

De vernieuwde website van onze wijk 
(www.bezuidenhout.nl) is al enige 
tijd met veel succes in de lucht. Een 
wijkwebsite is er voor met name u als 
bewoners van de wijk. Daarom lijkt 
het de webmasters leuk dat de website 
voor een deel door bewoners zelf wordt 
onderhouden. Heeft u interesse?

Door de redactie

Bewoners kunnen voortaan een eigen 
deel van de website beheren en daarmee 
kan ook het plaatsen van nieuwsberichten 
toegankelijker worden gemaakt. “Voor 
dat laatste blijven Klaske en ik zelf 
uiteraard wel de laatste check doen,” 
aldus Rob Velders.

Wat is er nog meer nieuw?
Het uiterlijk natuurlijk! Webmasters 
Rob Velders en Klaske Nijland hebben 
hun uiterste best gedaan om de website 

overzichtelijker en toegankelijker te 
maken. Daarnaast is het plaatsen van 
nieuwe berichten en aanpassen van 
de informatie een stuk gemakkelijker 
geworden. “We kunnen en willen ook 
bewoners en verenigingen in de wijk 
hun eigen deel van de site laten beheren, 
zodat niet alles op ons aankomt en dat 
zij ook snel het laatste nieuws kunnen 
aanpassen”, aldus Velders. 

Verder hebben zij de site gelinkt aan een 
internet-fotopagina (Picasa) zodat ze nog 
meer foto’s van de wijk en activiteiten 
in de wijk kunnen verzamelen en laten 
zien. Rob heeft al een aantal fimpjes 
van bezuidenhout verzameld, wie weet 
wordt dat in de toekomst ons eigen 
Bezuidenhout-youtube-kanaal. 

Meedoen?
Wilt u meedoen om de website van 
Bezuidenhout nog beter te maken? Dan 

is nu het moment. Bezuidenhout.nl kan 
nog steeds mensen gebruiken die zin 
hebben om pagina’s met informatie over 
de wijk bij te houden op de site. Dat kan 
gaan over de natuur, de geschiedenis, 
agenda, activiteiten, nieuws, de menu’s 
van de afhaalrestaurants of wat dan ook. 
Dat kan gemakkelijk vanuit huis met een 
eigen computer.

Op maandag 26 april is er in het Wijk- en 
Dienstencentrum (Johannes Camphuys-
straat 25) een bijeenkomst waarin wordt 
uitgelegd hoe dat moet. 
Bij veel aanmeldingen volgt er wellicht nog 
een tweede datum. 

Heeft u interesse? 
Meldt u dan (ook na 26 april a.s.) aan via 
info@bezuidenhout.nl.
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Wist u dat...
... u voor € 7,50 per jaar donateur kunt wor-
den van uw eigen wijkkrant Bezuidenhout 
Nieuws? U kunt uw donatie storten op Gi-
rorekeninnummer: 262020 t.n.v. Wijkberaad 
Bezuidenhout. Alvast dank.

... er parels van Bezuidenhout worden ge-
zocht? Presenteer uw hobby, verzameling of 
talenten op 5 juni a.s. Denkt u in aanmerking 
te komen als kersverse Parel, neem dan 
contact op met Harry de Groot, projectleider 
Boog, 070-3121279 of groha@boog.nl

... de Haagse 55+ dag dit jaar op 5 juni 
plaats vindt? Meer weten neem contact op 
met CIPO, telefoon: 364 38 21

... het op 10 juni Nationale straatspeeldag 
is?

... op het dak van zwembad Overbosch het 
eerste zonnepaneel van de grootste vacu-
ümbuis zonneboiler van Nederland is ge-
plaatst? Zwembad Overbosch kan met de 
zonneboiler bijna 100.000 m3 aardgas be-
sparen op jaarbasis. Dit komt overeen met 
het verbruik van meer dan 50 huishoudens.

… de werkgroep Boze Emma van het wijk-
beraad naar de Raad van State gaat om te 
voorkomen dat er aan de Bezuidenhoutse-
weg 98 woningen worden gebouwd?

... Boze Emma samen met het ministerie 
van LNV haar kans zag toch nog iets van de 
gemeentelijke plannen te realiseren door de 
Bezuidenhoutseweg een groener karakter 
te geven?

... u vanaf 1 april 2010 als lid in alle vestigin-
gen van Bibliotheek Den Haag pas versche-
nen boeken één week gratis mee naar huis 
mag nemen? De bibliotheek noemt deze 
boeken ‘sprinters’: pas verschenen boeken 
waar iedereen het over heeft en die je gele-
zen moet hebben.

... U gratis uw buurt groener kunt maken? 
Heeft u ideeën voor ander of beter groen? 
Of wilt u extra onderhoud voor het groen in 
uw buurt? Lever uw idee in om het groen 
in uw buurt op te knappen. Stuur uw idee 
in via het Aanvraagformulier Miljoen voor 
Groen via de website: http://www.denhaag.
nl/home/bewoners/to/Miljoen-voor-Groen.
htm

... in de omgeving van de school In Holland 
aan de Theresiastraat diepteboringen zijn 
gedaan (2300 meter diep) om te bezien of 
het warme water op die diepte gebruikt kan 
worden om de school te verwarmen?

... Een grote groep dierenliefhebbers onder 
leiding van de bekende Haagse radiopre-
sentator Henk Bres eigenhandig een einde 
gaat maken aan het paardenleed op de 
Loolaan?

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

VASTE RUBRIEKENnummer 21 - april 2010

GEZOCHT!

Het weer, ach ja dat Hollandse weer toch. Krijgen we eens zo’n ouderwetse 
winter met sneeuw en vorst – wordt er na een paar weken geklaagd over de 
kou, (schaatsen kun je niet zomers) gladde stoepen, de aso’s die ze niet vegen, 
de files in het verkeer en wat later de dooi met al die viezigheid.
Het is, als je onze bevolking her en der beluistert nooit goed met het weer. Het 
is te koud of te warm, te nat of te droog en dat in alle varianten – het hele jaar 
door.

Daarbij is het plezierig dat je altijd een neutraal gespreksonderwerp hebt als 
je met volslagen onbekenden noodgedwongen een tijdje door moet brengen. In 
de wachtkamer, bij de bushalte, voor de kassa – waar dan ook: even mopperen 
dat je moet wachten en dan (hoera!) het weer.

Het is van niemand, zelfs niet van het KNMI. Compleet neutraal dus en je 
kunt het niemand persoonlijk verwijten. Zelfs onze veel geplaagde regering 
of alweer een nieuwe politieke partij is er niet verantwoordelijk voor. Echte 
kenners kunnen er nog iets van global warming doorheen doen en dan de kou, 
regen etc. weer getrotseerd. Mijn Surinaamse vriendin vertelde ooit dat het 
haar zo opviel, toen ze pas in Nederland was, dat er hier zo veel over het 
weer werd gesproken. “In Suriname heb je het er nooit over, het is toch altijd 
hetzelfde.” Dat probeerde ik mij voor te stellen en ik herinnerde mij daarbij een 
lang verblijf op Kreta, voor een talencursus. Je hoefde nooit ’s ochtends naar 
buiten te kijken wat voor weer het was. Excursies – je regenjack kon in de koffer 
blijven. Eén buitje toen (kort maar krachtig) was lekker verfrissend. 

Je hoeft daar dus nooit de ingeslagen lap in de oven te roosteren omdat je nu 
eenmaal niet kan barbecueën als het giet. Ook zo’n bak met plu’s ter uitleen 
als het weer ’s onverwacht saust is niet nodig. Plezierig – maar misschien wat 
saai en onpraktisch. 

Je hebt hier altijd dat neutrale onderwerp waarmee je niemand beledigt. Tja: is 
deze zomer nu natter dan de vorige, deze winter kouder, de herfst zonniger, enz. 
enz. we hebben er allemaal verstand van – ik heb daarbij ook nog katten die er 
aan mee doen. Bij de minste drup spurt dit stel hevig krijsend naar binnen. Kan 
iemand die zorgt voor een schone bak en twee keer per dag zorgt voor vers eten 
die sproeier buiten dicht doen? Foei!

Na die extra lange vakantie kwam ik op Schiphol aan – lekker bruin en schaars 
gekleed. Het was de Hollandse zomer – ijzig koud en er viel een doordringende 
motregen. Bij het wachten, op de ophalers onder die tochtige luifel, werd dus 
stevig op het weer afgegeven. Niet door mij. Ik durfde het niet te zeggen maar 
ik voelde me weer zo helemaal thuis. 

oproepen

Websitebeheerders
Bezuidenhout.nl zoekt hulp: Zij zoeken mensen die in de toekomst een deel van de site willen 
beheren. Interesse? Stuur dan een e-mail naar info@bezuidenhout.nl 

Layouter/ster
Wij zijn op zoek naar een nieuwe vrijwilliger/ster die het leuk vindt om de layout van de wijkkrant 
te verzorgen. Interesse? En ben je handig met 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 (hoofdredacteur) via bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Het weer

COLUMNDoor buurtvrouw Marianne



Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys, Vierling & Hofstra anno 1898

’t Clingendaelhuys is hét adres voor een perfect georganiseerde, stijlvolle 
uitvaart met respect voor traditie. De uitvaart richten we geheel in volgens uw 
persoonlijke wensen.

Door onze jarenlange ervaring en ons team van gemotiveerde mede werkers 
kunnen wij u met raad, daad en toewijding ten dienste staan. 
Ons uitvaartcentrum aan de Benoordenhoutseweg 279 is sfeervol en geheel 
in stijl van het pand ingericht. Naast diverse rouwsuites is het voorzien van 
alle moderne faciliteiten.

’t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ  ’s-Gravenhage
T (070) 324 00 77
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Betaal minder voor uw 

autoverzekering! 

 
Sinds kort hebben wij een speciale zoekmachine op 
www.betaalminder.nl voor u geplaatst. Op deze zoekmachine 
kunt u snel en gemakkelijk de goedkoopste autoverzekering 
voor uw auto vinden.  U zult versteld staan van de extreem 
lage kosten! 
 

Ga dus snel naar www.betaalminder.nl  ! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
    Well Insured B.V. 
Bert Langezaal   Theresiastraat 129 
Elisa Langezaal   2593 AG ‘s-
Gravenhage 
Gert Barnhoorn   T. 070 – 362 74 37 
Peter Arts   F. 070 – 362 84 32 
Marco Hoeksma   info@wellinsured.nl 

Brenda Bruijn   www.wellinsured.nl 

Tebodin Den Haag is per direct op zoek naar een professionele receptioniste. Tebodin is een internationaal 
opererend advies- en ingenieursbureau met wereldwijd meer dan 3000 werknemers. In deze representatieve 
functie bestaan je werkzaamheden uit:

- Het afhandelen van het inkomende telefoonverkeer.
- Het ontvangen van gasten en relaties.
 
Wat vragen wij? 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
- Minimaal MBO werk- en denkniveau
- Minimaal drie jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
- Representatief en een prettige telefoonstem.
- Kennis van MS Offi ce (Outlook, Word en Excel)
- Minimaal 20 uur per week beschikbaar en fl exibel inzetbaar.

Interesse?
Solliciteer dan voor 1 mei 2010. Stuur uw CV met motivatie naar Monique van den Berg; 
m.vandenberg@tebodin.nl

Wat bieden wij?
- Professionele werkomgeving
- Collegiaal receptionistenteam
- Marktconforme beloning
-  Collectieve ziektekosten verzekering 

en een goede pensioenregeling.

www.tebodin.nl

Professionele receptioniste

- Het beheer van het wagenpark.
- Het agendabeheer van de vergaderzalen.
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De belangstellende gemeenteambte-
naar sloeg de spijker op zijn kop 
met haar opmerking over de op de 
grond krioelende stemmentellers in 
het stadsdeelkantoor Haagse Hout 
op de  avond van de gemeenteraads-
verkiezingen. Het was een achterlijk 
gedoe. En dat in het tijdperk waarin 
gekoppelde computers en draadloze 
verbindingen ons dagelijkse leven 
vorm geven. 

In een beperkte ruimte met de 
hand een kleine duizend lappen van 
stembiljetten sorteren op twintig 
partijen en weer onderverdelen op 
tientallen kandidaten, is achterhaald 
werk dat doet denken aan het 
samenstellen van een clubblad van 
de voetbalvereniging in vroeger 
tijden. En als er ergens gelegenheid 
tot fraude was, dan was het wel 
hier. Maar gelukkig ging het in 
stembureau nummer 713, dankzij 
wat praktische oplossingen, allemaal 
goed. Het Bezuidenhout Nieuws was 
erbij. 

Door Adriaan Pels

We waren op de verplichte instructie-
avond al gewaarschuwd. Stemmen 
tellen doen we op de grond, antwoordde 
de man die uitleg gaf. En hij voegde 
eraan toe dat dit een reden was voor 
oudgedienden om af te haken. Maar 
gelukkig was men op het idee gekomen 
studenten te werven. Die gretig op de 
vergoeding afkwamen: voor een van 
de twee dagdelen 130  euro bruto voor 
de voorzitter en 140 euro of 110 euro 
voor een lid van het stembureau, al 
naar gelang de functie. Overigens werd 
in enkele andere steden meer en soms 
het dubbele betaald. 

Het resultaat was dat de bezetting 
van stembureau 713, gevestigd 
in het stadsdeelkantoor, uit drie 
universiteitstudenten en uw verslag-
gever bestond; allen met geen enkele 
ervaring. Maar dat bleek in dit geval 
geen belemmering voor een goed 
verloop. Een kordaat trio en een 
volgzame bejaarde hadden het snel 
onder de knie.

Controleren, turven en tellen
Aan de hand van een zestien pagina’s 
tellende handleiding moest de gang van 

zaken in het stemlokaal in goede banen 
worden geleid. Steekwoorden waren: 
controleren, turven en tellen. Drie leden 
van het stembureau controleerden 
achter de tafel de stempassen, 
volmachten en identiteitsbewijzen. 
Bovendien werd gekeken of een 
stempas niet voorkwam in het register 
ongeldige stempassen (als er om een of 
andere reden een vervangende stempas 
was uitgereikt). Door voortdurend de 
aantallen stempassen en volmachten 
te vergelijken met de uitgegeven 
stembiljetten, waren we er zeker van 
dat iedereen die had gestemd daar ook 
toe gerechtigd was.

Een dag op stembureau Stadsdeelkantoor

Het vierde lid van het stembureau 
werd bij de stembus neergezet met 
de opdracht bij te houden hoeveel 
biljetten er in de bus werden gestopt. 
Een vrijwel onmogelijke opgave. In de 
eerste plaats is turven voor een student 
zo’n geestdodende bezigheid dat zijn 
aandacht algauw verslapt. Daarbij was 
de inrichting van het stemlokaal niet 
volgens de instructies. De stembus 
stond niet bij de stembureautafel, maar 
bij de ingang/uitgang van het lokaal. 
Zo had dit lid geen contact met het 
stembureau, waardoor het mogelijk 
was dat het deponeren van meer dan 
één stembiljet (door volmachten) 
onopgemerkt bleef. 
Heel verwarrend was dat er twee 
stembussen stonden – er waren twee 
stembureaus in één, te klein, lokaal 
gevestigd – wat tot gevolg had dat niet 
altijd voorkomen kon worden dat een 
stembiljet in de verkeerde bus gedaan 
werd. Het resultaat was dan ook dat 
deze telling weinig waarde had. 

“Wat een achterlijk gedoe, is dit het jaar 2010?” 

“Dit is toch voor Europa?” 

Nee mevrouw, dit is voor de 

gemeenteraad. “Oh, dan heb 

ik die gemist.” 

In de hal
Om negen uur werden beide 
stembureaus gesloten en kon het 
tellen van de uitgebrachte stemmen 
beginnen. Hulptellers rukten aan en 
één stembureau vertrok naar de hal 
van het stadsdeelkantoor om daar te 
tellen. Bureau 713 bleef achter in het 
stemlokaal, waar de vloer al gauw 
was ingenomen door twintig stapels 
stembiljetten, voor elke partij een. 
Voor het tellen van elk stapeltje weken 
enkele tellers uit naar een stemhokje, 
waar ‘privacy is gewaarborgd’ zodat er 
voor kwaadwillenden alle gelegenheid 
was met de biljetten te sjoemelen. 
Een geldig biljet is heel gemakkelijk 
ongeldig te maken en op een blanco 
biljet kan alsnog een vakje rood 
gekleurd worden. 

De overige tellers hadden de nog 
resterende open plekken op de 
vloer ingenomen en een enkeling 
improviseerde wat op een zeldzaam 
vrij stukje tafel. Het chaotische karakter 
werd nog versterkt door de opdracht 
‘uiterlijk 22.15 uur een voorlopige 
uitslag door te bellen’.

Rond middernacht was het karwei 
geklaard en werden de eerste tellers 
bedankt. Niemand nam met een ‘tot 9 
juni’ afscheid. Niet zo verwonderlijk. 
Er is weinig lol aan het werk en 
gemiddeld 12,50 euro bruto per uur is 
ook geen trekkertje.   

Den Haag telde 3 maart 272 stembureaus, elk 

bezet door vier stembureauleden. Met reserves, 

(hulp)tellers en andere medewerkers waren 

er circa 2750 vrijwilligers in touw. Van enig 

antecedentenonderzoek was geen sprake, een 

telefoontje volstond om ingedeeld te worden.* 

Zo kon het gebeuren dat de gehele middag/

avondbezetting van stembureau 713 nooit 

eerder op een stembureau had gezeten. Maar 

het ging goed, geen onregelmatigheden. Geen 

twee man in een stemhokje en wie geen geldig 

identiteitsbewijs had – en dat kwam niet zelden 

voor – kreeg geen stembiljet. Alles volgens de 

kieswet. Een bijzondere ervaring was om je 

eigen echtgenote naar haar rijbewijs te vragen.

* Na het schrijven van dit verhaal kregen wij de 

mededeling van de gemeente Den Haag dat voor 

de Tweede Kamerverkiezing “… tot een andere 

invulling van de bezetting van de stembureaus 

besloten zal worden.” 

Heel veel succes op 9 juni!



betrokkenheid op elkaar en de wijk zal 
vergoten. 
Hiervoor zal tijdens het festival zal een 
open podium geboden worden aan beel-
dende kunst en expressie zoals zang, dans 
en toneelspel. Hierop zouden bijvoor-
beeld studenten van het conservatorium, 
maar ook een schoolklas, de schoolband 
of uw ouderenkoor haar kunsten kunnen 
vertonen. 
Tevens zullen er marktkramen worden 
ingericht die ruimte bieden voor de par-
ticiperende verenigingen, organisaties, 
scholen en overige instellingen. Naast de 
informatiestands zullen er ook kraam-
pjes zijn waarin hapjes en andere versna-
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Eigen festival voor Bezuidenhout
In januari van dit jaar heeft een aan-
tal organisaties in het Bezuidenhout 
het plan opgevat om op zaterdag 9 ok-
tober van 12.00 uur tot 17.00 uur het 
Bezuidenhout Festival te organiseren. 
Dit geeft alle bewoners de mogelijk-
heid elkaar te leren kennen en kennis 
te laten maken met de verschillende 
organisaties, verenigingen en instel-
lingen die in onze wijk actief zijn. 

Door de redactie

De organisatie hoopt dat de ontmoeting 
en de wederzijdse kennismaking tus-
sen de bewoners en de organisaties de 

peringen zullen worden aangeboden.
De locatie is de Christus Triumfatorkerk, 
het kerkgebouw dat centraal in de wijk 
ligt, waarin veel ruimte is voor het po-
dium en de stands. Met als groot voor-
deel dat bij regenachtig begin oktober  
alle activiteiten binnen kunnen plaats 

vinden. 

Bent u muzikaal, creatief of heeft u gewoon 
zin om uw talenten te tonen tijdens het 
Bezuidenhout Festival? 
Voor meer informatie bel of mail: Gäby de 
Vries, Stichting Boog, telefoon: 3121217 of 
mail haar via: vriga@boog.nl

advertentie

Dat geeft al aan dat hij misschien niet bij 
die keurige G.G.’s in Batavia hoorde. De 
Verenigde Oostindische Compagnie, een 
handelsvereniging van Hollandse koop-
lieden met bescherming van de regering 
ontstond pas, langzaam, in 1602.

Cornelis werkte voor zichzelf en voor 
zijn broer Frederik. Hij ging daarbij door 
roeien en ruiten als het om de “inboor-
lingen” ging die niet direct de kostbare 
specerijen wilden afstaan voor een zacht 
prijsje.

Zelfs zijn eigen broer heeft er zijn afkeu-
ring over geuit – maar hij maakte een 
tweede tocht naar Indië, waarbij hij langs 
de hele kust van Java vijanden maakte. 
Daarbij hadden de Portugezen, die al 
veel langer zich hier en daar gevestigd 
hadden er belang bij om de bevolking te-
gen de Nederlanders op te zetten.
Aldus werd Cornelis op 11 september 
1599 in Atjeh vermoord. Zijn broer over-
leefde de aanval, hij zat met enkele an-
dere overlevenden tot 1601 bij de plaat-
selijke sultan gevangen.
Vreemd dat zo’n wildebras tussen al 

Door Marianne van Raaij

Het duidelijkst zijn altijd de straatnamen 
in de oude kern van een stad. Daar vind 
je benoemd wat er is (Kerkplein) of de 
aanduiding van een richting (Westeinde). 
Praktisch en overzichtelijk, ook voor 
vreemdelingen. Maar niet meer genoeg 
toen de steden zich flink uitbreidden. Het 
Koninklijk huis gaf even soelaas, maar 
wat te doen als die opraakten en er toch 
nog een bouwplan lag voor een behoor-
lijk stratenstelsel?

In het Bezuidenhout boden de Gouver-
neur-Generaals van Nederlands -Indië 
uitkomst. Ons Indië bestond nog en de 
heren waren achtenswaardige lieden die 
zich in weelderige uniformen lieten por-
tretteren.
Groot voordeel: er waren er, toen al, heel 
veel van en daarvan ook nog veel over-
ledenen. Dan pas mag er namelijk een 
straat naar je genoemd worden.
Eén van deze statige heren zou Cornelis 
de Houtman moeten zijn. Hij leefde van 
circa 1565 tot zijn gewelddadige dood 
voor de kust van Atjeh, september 1599.

die andere, wel keurige Gouveneur-            
Generaals als straatnaam terecht geko-
men is….

Zijn nette broer (hij studeerde in zijn 
gevangenschap sterrenkunde en Maleis) 
had meer voor de hand gelegen. Maar 
ook hij komt niet voor in de boeken die 
aan het betere V.O.C. gewijd zijn.

Daarbij is er nog een mysterie: in alle 
teksten waar hij en zijn broer voorkomen 
heten ze De Houtman. Alleen in de straat 
alhier is het voorvoegsel verdwenen. De 
bordjes tonen Cornelis Houtman!
Nu is er wel eens wat meer weggelaten: 
Alting heet eigenlijk voluit Alting von 
Geusenau en Pahud Pahud de Montan-
ges. Maar dat schreef je aan de achter-
kant van een naam en was misschien in 
zijn geheel te lang voor kleine straten. 
Die ‘De’ staat er echt vóór. Misschien 
een slordigheid bij ’t persen van de blau-
we platen?
 
Voor belangstellenden: De Eerste 
Scheepvaart der Hollanders naar Oost-
Indië van J. G. Mollema (1935)

Straatnamenrubriek: Cornelis (de) Houtmanstraat
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Ze woont al jaren pal in en naast het 
pand waarin de balletstudio ‘Carina 
Verzijl’ is gevestigd. “Toen mijn man en 
ik dit pand zagen, waren we er meteen 
verliefd op en toen de koop eindelijk 
rond was, waren we ontzettend geluk-
kig”, aldus Carina. Inmiddels heeft 
Regina Scholte, die al docent was bij        
Carina, de 35-jarige balletschool succes-
vol overgenomen.

Door El Hoek

Het motto van Carina Verzijl is: ‘Mensen 
de vreugde van het bewegen en de dans bij 
te brengen.’ In haar gezellige bovenhuis in 
de Joan Maetsuyckerstraat vertelt Carina 
honderduit over haar lange en interessante 
levensloop.

De kinderjaren
Carina werd geboren in het Bezuidenhout 
op de Laan van Nieuw Oost-Indië boven 
de slagerij van haar opa .”In 1944 bij het 
bombardement lag het glas in mijn wieg.” 
Tot haar elfde heeft ze daar gewoond. Toen 
verhuisde het gezin naar de Zuiderpark-
buurt.
Ze begon haar dansopleiding op elfjarige 
leeftijd (1955) aan de Laan van Meerder-
voort bij mevrouw Maby Beijersbergen. 
Van haar 13de tot haar 17de jaar ging ze 
zich verder ontwikkelen in klassiek ballet 
bij de particuliere Balletschool Riet van 
Oss en Else van Egmond, want de dans-
opleiding op het Conservatorium was nog 
maar net in opkomst. “Dat waren zware 
jaren, want overdag volgde ik de Mulo-
school.”

Naar Parijs
Omdat zij een uitzonderlijk groot talent 
was, mocht ze elke zomer met één van de 
docenten mee naar Parijs om daar in de 
studio les te krijgen van Madame Nora een 
Russische topdocente. “Ik kreeg les tussen 
de sterren van de Parijse opera en van het 
Grand Ballet du Marquis de Cuevas.”

Aan het werk
Vanaf haar 17de danste ze bij Scapino in 
Amsterdam onder de bekende oprichtster 
Hans Snoek. Op haar 21ste werd ze na 
een zeer zware auditie en selectieproce-
dure aangenomen bij het Nederlands Dans 
Theater. Met deze topgroep heeft ze vele 
kleine tournees gemaakt en een 3 maanden 
durende wereldtournee, waarbij ze danste 
in New York en vele andere plaatsen in de 
USA, in Zuid-Amerika, Australië, Indone-
sië en in Europa. “Mijn man heeft me in 
Australië opgezocht en dat was kranten-
nieuws! ”
 
Eigen bedrijf en moederschap
Op haar 29ste is Carina zelf les gaan ge-

ven. Op de Laan van N.O. Indië kwam een 
geschikt pand met een parterre vrij, dat na 
een flinke verbouwing geschikt werd ge-
maakt als woonhuis en balletstudio. De 
balletschool ‘Carina Verzijl’ was geboren.

Het lesgeven kon ze goed combineren met 
het moederschap en in 1974 werd zoon 
Joeri geboren, waarna in 1976 dochter 
Marcia ter wereld kwam.
“Ik startte met twee leerlingen, maar bin-
nen twee weken had ik 80 leerlingen…” 
Ze nam stagiaires aan en leidde die op 
en kon daardoor meer groepen maken .Er 
waren lessen voor kinderen en volwasse-
nen. Naast klassiek ballet werd ook o.a. 
jazzballet en de voorloper van aerobics, 
damesgym, gegeven. 

Verhuizing
In 1981 werd de dansruimte te klein en 
na lang zoeken, kochten ze het grote huis 
aan de Joan Maetsuyckerstraat 19. “Toen 
mijn man en ik dit pand zagen, waren we 
er meteen verliefd op.” De bekende beeld-
houwer Toon Dupuis had het in 1910 laten 
bouwen. In het huis woonde een kunste-
naarsechtpaar. De eigenares werkte in een 
groot atelier beneden, dat na een verbou-
wing geschikt is gemaakt als lesruimte 
voor de balletschool 
De balletstudio beschikt over een prach-
tige grote dansstudio met een speciale 
dansvloer, spiegels en een barre en een 
kleinere studio. Er is een foyer met zithoek 
en leestafel.
Het gezinsleven speelde zich boven het 
atelier af. In de huiskamer hangt een 
prachtig schilderij van de Bezuidenhoutse 
kunstschilder Poen de Wijs, waarop het le-
ven van Carina in beeld is gebracht. 

Meer variatie in lesaanbod 
Inmiddels werkte Carina met acht werk-
nemers, stagiaires en freelancers. Zo kon 
ze het lesaanbod behoorlijk uitbreiden met 
o.a. tapdansen, streetdance en callanetics. 
Regelmatig kwamen bekende dansers als 
gastdocent. De ruimte werd uitgebreid 
door een belendend pand te kopen, waar 
eerst een bouwbedrijf in zat en zo kon de 
tweede zaal worden gerealiseerd en een 
andere eigen woonruimte.
“De locatie in het Bezuidenhout is perfect. 
De leerlingen komen uit het Bezuiden- en 
het Benoordenhout en ook uit andere wij-
ken van Den Haag en Voorburg.”

Talentvolle leerlingen 
In de loop der jaren heeft Carina veel ta-
lentvolle kinderen laten auditeren op het 
Koninklijk Conservatorium. Bovendien 
verwees ze jongelui naar de docentenop-
leiding of om als uitvoerend danser aan de 
slag te gaan via de Rotterdamse Dansaca-
demie. 

Van ballerina tot grootmoeder

05INTERVIEW

“Bekende leerlingen zijn bijvoorbeeld 
Frederique Huydts, die actrice werd en 
helaas is overleden, en Dennis Surreveen, 
die nu eigenaar is van de Wassenaarse Bal-
letschool. Zo was er ook Ruby Pronk, die 
ging dansen bij het Nationaal Ballet en 
Bastiaan Stoop, die nu een verdienstelijk 
danser is.”

Haar eigen kinderen
Ook beide kinderen van Carina hebben een 
balletcarrière. Zoon Joeri de Korte werd als 
zeer talentvolle 17 jarige jongen bij NDT 
2 aangenomen, Op zijn 20ste zat hij al in 
supergroep NDT 1. Enkele jaren geleden 
is hij gestopt met dansen. “Hij woont met 
zijn vrouw (ex-danseres) met hun twee 
zoontjes op Curaçao, waar wij regelmatig 
vakantie vieren.”
Dochter Marcia de Korte heeft twee jaar 
op de dansopleiding van het Koninklijk 
Conservatorium gezeten en heeft haar 
opleiding vervolgd op de Rotterdamse 
Dansacademie en HBO Theaterschool 
Amsterdam. Ze werkt bij het Internatio-
naal Danstheater. Haar partner is danser 
geweest en ze hebben een zoon.

Openbare optredens
De balletschool heeft vele openbare optre-
dens georganiseerd met als hoogtepunten 
een grote voorstelling in het Lucent Dans-
theater en twee shows in de Rijswijkse 
Schouwburg.

Genieten na een hectisch leven
Op 1 januari 2007 is Carina, na 42 jaar 
professioneel gedanst te hebben, gestopt 
met lesgeven en heeft ze de dagelijkse lei-
ding van de balletschool overgedragen aan 
Regina Scholte. Wel heeft Carina nog een 
adviserende functie.
“Ik geniet samen met mijn man van een 
welverdiende vrije tijd en van mijn klein-
kinderen”. Het feit dat ze oma werd gaf de 
doorslag bij het besluit om te stoppen. 
Carina is altijd een idealist geweest en had 
altijd alles voor de zaak over, maar “Zon-
der mijn man die altijd mijn grote steun en 
toeverlaat is geweest, had ik dit nooit kun-
nen verwezenlijken.” 

Schilderij gemaakt door Poen de Wijs van het 

gezin van Carina Verzijl



Ook op zondag winkelt u 
in de Theresiastraat!

 
Tegen inlevering van deze 
advert ent ie op een zondag 

ont vangt  u bij de volgende winkeliers 

10 % kort ing

Parfumerie Mooi
Et os

Lunchroom Nieuw Engelhard
Perla Donna damesmode

Seet ers kant oorboekhandel (niet  op boeken)

Melbalino ijs

Wij allen het en u van hart e welkom!
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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 21 was voor bewoners een moeilijke opgave. Het ging om een detail van de 
torentjes van een woongebouw in de Willem van Outhoornstraat, in het stukje tussen de Laan van 
Nieuw Oost Indie en de Johannes Camphuijsstraat, tegenover het speelpleintje.
Een aantal van de inzenders had het juiste antwoord. Na loting is Corine van Beeck de winnaar 
geworden, 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

Koninklijk Conservatorium
Zie voor meer informatie: www.koncon.nl. Telefoon: 070-3151515

Christus Triumfatorkerk
Zie voor meer informatie: www.christustriumfatorkerk.nl. Telefoon: 070- 3837655

Bibliotheek Haagse Hout
Van 5-7 t/m 13-8 op maandag gesloten. 
Voorlezen en knutselen op woensdagen 18 en 25-8 en op 1, 8, 15, 22 en 25-9 en op 
6-10 van 14.00u tot 15.00u.
Van 6 t/m 16-10 Kinderboekenweek. Motto: illustraties.
Literaire leeskring start na de zomervakantie. Meer info: www.bibliotheekdenhaag.nl.

Koninklijke Bibliotheek
In de expositieruimte: De Verdieping van Nederland . Informatie: www.kb.nl voor 
webexpositie, digitale presentatie van bijzondere boeken, handschriften e.d. Het 
geheugen van Nederland. Telefoon: 070- 3140911
De site www.kranten.kb.nl is van start gegaan. Op den duur staan er 400 jaar kranten 
online.

Letterkundig Museum
Charlotte Mutsaers: Paraat met pen en penseel t/m 29-8.
Tentoonstellingen t/m 31-12: * Het Pantheon -100 schrijvers -1000 jaar literatuur;
* Nationale schrijversgalerij - 500 portretten. Info: www.letmus.nl of T: 070- 3339666.

Buurtcentra 
Info: www.voorwelzijn.nl over o.a. activiteiten en cursussen:
BC De Nieuwe School (tel: 3046060) en BC Bezuidenhout (tel: 3477297).

Bij het ter perse gaan van dit nummer waren nog niet alle (zomer)activiteiten bekend.

Door El Hoek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
www.langezaal.nl - 070-385.11.01 

www.jbm.info - 070-711.02.65 

Al jaren het kantoor van het 
Bezuidenhout voor al uw woon- en 

bedrijfsobjecten! 
 
    Voor zowel uw huis als hypotheek! 

 
Aan/verkoop, aan/verhuur, taxaties, 

hypotheken, pensioenen, 
verzekeringen en vermogensopbouw! 

 
Schenkkade 209 te Den Haag 

       www.langezaal.nl - 070-385.11.01 
www.jbm.info - 070-711.02.65 
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advertentie

advertentie

Op diverse plaatsen in de wijk kregen 

bewoners de mogelijkheid hun genoe-

gen en ongenoegen over hun buurt uit 

te spreken. Het verzamelpunt voor de 

fietsronde was de Van der Wijkstraat, 
daarna volgden De Groene Schenk, de 
Volkstuinen, Loudonstraat, het Stuy-

vesantplein en vervolgens richting 

Bezuidenhout-Midden naar de Van 
Imhoffstraat.  

Door de redactie

Gemeenteraadslid Verspuij is in korte 

tijd door leden van het wijkberaad en 

bewoners uit de wijk volledig bijgepraat 

over Bezuidenhout en haar plus- en 

minpunten. Kernpunten die aan de orde 

kwamen waren o.a. de ontwikkelingen 

van de Schenkstrook bv. het fietspad, 
Het Groene Oor, de bouwplannen van 

Haagwonen en de rioolvervanging.

Klus geklaard 

Het viel niet mee. Het volkstuingebied 

wordt momenteel geplaagd door het bou-

wen van een bezinkselbak in het fietspad. 
Een karwei dat behoorlijk uit de hand is 

gelopen. Het karwei begon 30 september 

2008 en zou negen maanden duren dus 

klaar eind juni 2009. Helaas nam dit veel 

meer tijd, twee jaar langer, in beslag dan 

gehoopt. Na het intakelen van de delen 

voor een bezinkselbak van 100 x 7 x 3 

meter die gebouwd wordt in het fietspad 
langs de Schenk op de Schenkkade tus-

sen de tuinen van de Volkstuinvereniging 

ATV Loolaan kan de volkstuinvereniging 

naar verwachting half juli weer gebruik 

maken van hun brug over de Schenk om 

van het ene naar het andere deel van het 

volkstuingebied te komen. 

Ook het fietspad kan dan weer gebruikt 
worden. Het is een ingrijpend karwei 

waarvoor damwanden geslagen moesten 

worden en dat veroorzaakte stevige tril-

lingen in de omgeving. Deze bezinksel-

bak wordt gebouwd in opdracht van het 

Waterschap Delfland, onder toezicht van 
de Gemeente Leidschendam/Voorburg 

en uitgevoerd door een aannemer.

Secretaris werkgroep Oost en bewoner 

Koos van der Veen is nog in afwachting 

van verdere actie, maar kijkt terug op 

een prettige ontmoeting met gemeente-

raadslid Verspuij. 

Meer informatie? Mail: bezuidenhout@

planet.nl of bel tel: 347 72 97

Heeft u de wijkkrant niet thuis 
ontvangen? Laat het ons weten!

Intakelen van de delen van de bezinkselbak

advertentie
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Wist u dat...
... u voor € 7,50 per jaar donateur kunt wor-
den van uw eigen wijkkrant Bezuidenhout 
Nieuws? U kunt uw donatie storten op Gi-
rorekeninnummer: 262020 t.n.v. Wijkberaad 
Bezuidenhout. Alvast dank.

... voor een nieuw dans- en muziek centrum 
op het Spui in Den Haag 210 miljoen euro 
nodig is? En dat het doorgaan van het plan 
hierdoor onzeker is geworden?

... de organisatie van het Bezuidenhout Fes-
tival nog op zoek is naar muzikale bewoners 
die graag willen optreden op het Bezuiden-
hout Festival. 
Voor meer informatie: Gäby de Vries, tele-
foon: 3121217 of mail:  vriga@boog.nl

... zo ook dus de verhuizing van het Konink-
lijk Conservatorium.

... tijdens het vervangen van de riolering in 
Bezuidenhout-Midden veertien meldingen 
van schade aan huizen (scheuren) zijn bin-
nengekomen. 

… dat deze te wijten zou zijn aan de ver-
laging van de grondwaterstand tijdens de 
werkzaamheden.

... dat een door de gemeente aangetrokken 
schade-expert geen “relatie heeft kunnen 
leggen tussen de verlaging van de grondwa-
terstand en scheurvorming?”

... over wat dan wel de oorzaak zou kunnen 
zijn, praat de expert niet.

... De Theresiastraat opnieuw wordt geasfal-
teerd?
Fase 1 begint op 9 augustus en duurt tot 
17 september. Tijdens de voorbereiding die 
duurt tot 10 september gelden er parkeer-
verboden. De asfaltering is gepland van 13 
tot 17 september.

... www.verbeterdebuurt.nl een site is waar-
op u als bewoner de gemeente attent kan 
maken op gewenste verbeteringen in de 
buurt? Per e-mail wordt gevraagd uw idee 
te verifiëren.
 
... Huisarts R.W. Willems en echtgenote ont-
roerd zijn door alle kaarten, cadeaus en lieve 
giften die zij bij het afscheid van de patien-
ten mochten ontvangen? En dat zij hiervoor 
iedereen heel hartelijk willen bedanken?

... De redactie van deze wijkkrant op 
zoek is naar een nieuwe layout(st)er voor 
de opmaak van de krant? Meer info via 
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

... u zelf ook onderwerpen voor deze krant 
kunt aanleveren bij de redactie?
(zie colofon)
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Meeuwen kunnen veel overlast be-
zorgen. Vooral tijdens broedseizoen. 

GEZOCHT VOOR DEZE WIJKKRANT!
Eerste mobiele graffitiwand van Nederland in Bezuidenhout 

In de stad heb je bij gebrek aan grootvee de kleine huisdieren. Dat zijn er nogal 
wat: hamsters, muizen, kanaries, papegaaien, vissen, padden enzovoorts. En 
dan zijn er de grote gezelschapsdieren: poezen en honden. Al die kleine diertjes 
– ze gaan zo gauw dood. Honden hebben het nadeel dat ze uitgelaten moeten 
worden en eigenlijk een flink eind lopen Aldus heb ik poezen, alhoewel ik uit 
een familie kom waar bijna iedereen een hond heeft. Maar ik heb ze wel van een 
soort waar ik jaren geleden verliefd op werd.
Toen belde een vriendin van mij op die de taak op zich had genomen voor de 
dieren van een bevriende familie te zorgen. Ze was naar een  riante villa in 
Brabant afgereisd.“Ik word knettergek hier.” zei ze. “Heb je geen zin om langs 
te komen?” Dat kon – het was vakantietijd. Aldus arriveerde ik in de buitenwijk 
en mocht ik de villa in ogenschouw nemen. D.w.z. de stal met twee pony’s van 
de kinderen. Die hadden daarbij ook allemaal op de eigen kamer nog wel een 
terrarium, aquarium of vogelkooi. Alles moest gevoerd en ook schoon gehouden 
worden. Enfin – met z’n tweeën zou het wel beter gaan. ’s Avonds lieten we de 
enorme hond uit van een langharig ras en een ongehoorzame soort. Wij pakten 
zijn riem, gespten die aan en staken – voor we de buitendeur opendeden onze 
handen in de lus. Het kostte nog heel wat moeite om hem weer thuis, met z’n 
tweeën, door het hek en de voordeur te krijgen.
We kwamen op adem bij een mok koffie toen mijn vriendin zei: “Ik ben nog iets 
vergeten.” Ze opende een luikje tussen de boeken die onder het raam stonden. 
Daar kwam een poezenfamilie naar binnen. Pa en Ma voorop, drie kleintjes 
erachter. Parmantig op weg naar de keuken en de etensbakjes. Dit waren 
Siamezen en ik nam me voor zodra ik een geschikte woning had samen te gaan 
wonen met deze eigenwijze dieren. Want je “hebt” geen Siamezen – ze kiezen 
zelf voor wie ze een voorkeur hebben. En je hoeft nooit bang te zijn om ze te 
vergeten. Er wordt een doordringende zang aangeheven bij het etensbakje of 
de keukendeur (er in of er uit).
Van mijn stel overleed laatst de dame. Hartverscheurend was het kleintje dat 
haar overal in huis en tuin zocht en bij ons kwam vragen waar ze nou was.
Op naar de cattery, waar ze een nest hadden. Die ligt in Roodeschool, bekend 
van aardrijkskunde als de noordelijkste stad in Nederland. Van die plek tot 
Utrecht zong onze jonge aanwinst protestliederen.
Maar thuis werd hij klaarwakker, groette de oude heer (die niets van hem 
hebben moest) verkende grondig de nieuwe omgeving, en at een flinke bak met 
voer leeg. Wij legden hem in een mandje, warm bij de cv. Werd ik ’s nachts 
wakker en keek toch in zijn grote ogen – veel gezelliger in bed toch?
Met de oude heer is het nu koek en ei – ze hebben zelfs samen een meeuw de 
keuken binnen gejaagd. Zwaar teleurgesteld dat ik hem er weer uitjoeg.
’s Avonds kijkt hij tv en dan het liefst voetbal. Je ziet ’t kleine kopje de bal 
volgen en ik ga hem leren juichen.
Daarbij heeft hij het kennelijk naar zijn zin. Zo af en toe komt hij binnen met 
een muis die keurig naast je schoenen wordt gelegd. Stiekem breng ik het diertje 
(mits in leven) onder in de tuin van de buren. Tja, het is een cadeautje……….

oproepen

Websitebeheerders
Bezuidenhout.nl zoekt hulp: Zij zoeken mensen die in de toekomst een deel van de site willen 
beheren. Interesse? Stuur dan een e-mail naar info@bezuidenhout.nl 

Layouter/ster
Wij zijn op zoek naar een nieuwe vrijwilliger/ster die het leuk vindt om de layout van de wijkkrant 
te verzorgen. Interesse? En ben je handig met 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 (hoofdredacteur) via bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Meeuwenoverlast in de wijk

Stadsdieren

COLUMNDoor buurtvrouw Marianne

Door het slinken van hun semi-
broedgebieden zijn meeuwen ge-
noodzaakt om op zoek te gaan 
naar een alternatief broedgebied. 
De natuurlijke broedgebieden van 
deze meeuwen, zoals het duingebied 
zijn minder geschikt geworden. 
Wij mensen hebben eigenlijk hun 
broedgebied geleidelijk ingenomen, 
het wordt gebruikt door wandellaars, 
hondenbezitters en ook sporters. Dan 
blijven er minder open plekken over 
als broedgebied. Hierdoor gaan de 
meeuwen zich verplaatsen, op zoek 
naar een nieuwe nestgelegenheid. Zo 
ook in onze wijk.

Door Ria Winkelhorst

Dat kunnen dus de daken worden 
van gebouwen. Ook verminderde 
voedselaanbod in hun natuurlijke 
leefomgeving kan de oorzaak zijn. 
Verder zijn meeuwen voor meer dan 
30 % afvaleters. Bij het sluiten van 
vuilnisbelten of het afdekken ervan, 
gaan ze daardoor ook elders opzoek 
naar afval. Het enige wat er eigenlijk 
gebeurt is het verplaatsen van de 
overlast.

Maar, niet alle meeuwen veroorzaken 
overlast. De echte lastpakken zijn: de 
kleine mantelmeeuw, de zilvermeeuw 
en de kokmeeuw.

De zilvermeeuw en de kleine 
mantelmeeuw nestelen op daken. 
De zilvermeeuw is erg dominant, bij 
voedselgebrek eten ze zelfs eieren 
van andere vogels. De kokmeeuwen 
forenzen vanaf hun broedgebied naar 
de stad, om voedsel te zoeken. Ze 
vliegen elke dag heen en weer.

Welke maatregelen kunt u nemen om 
de overlast te beperken. De inwoners 
van Den Haag konden tussen 15 april 
en 1 juni bellen met de gemeente 
voor overlast van de meeuwen. Via 
de gemeentelijke contactcentrum tel: 
14070 of www.denhaag.nl, kon men 
de overlast doorgeven. 
Het verwisselen van meeuweneieren 
door nepeieren was een proef in o.a. 
stadsdeel Haagse Hout. Hiervoor 
was wel een ontheffing nodig van 
de Flora- en Faunawet die door de 
gemeente was aangevraagd bij het 
ministerie van LNV. Inmiddels is het 
broedseizoen te vergevorderd om nog 
eieren om te wisselen. Bij navraag bij 
het gemeentelijk contactcentrum ging 
het om 48 meldingen, waarvan bij 32 
toestemming kregen om het dak op 
te gaan. Er was niet altijd een nest 
aanwezig. Er zijn niet altijd eieren 
verwisseld, die dienden als controle 
groep. De resultaten van deze proef zijn 
waarschijnlijk na de zomer beschikbaar, 
men verwacht medio september. Dan 
zullen wij weer contact opnemen, om 
na te vragen wat het op geleverd heeft 
en of men daarmee door zal gaan voor 
het volgende broedseizoen volgend 
jaar. 

Een andere maatregel is het inzetten 
van een valkenier - op proef - die de 
meeuwen verjaagt. Tevens wordt 
gekeken naar vuilniszakken die 
‘meeuwenbestendig’ zijn, zodat de 
meeuwen weinig kans krijgen om de 
vuilniszakken open te scheuren. 

Er is veel overlast waar veel flats staan 
en ook waar mensen veel etensresten 
naar buiten gooien. Voorlichting over 
het weggooigedrag van etensresten om 
de overlast van de meeuwen te kunnen 
beperken zou goed zijn. Nu maar hopen 
dat de overlast van tijdelijke aard is, 
totdat het broedseizoen voorbij is.

zilvermeeuw

kleine mantelmeeuw

kokmeeuw

Buurtcentrum De Nieuwe School 
heeft in samenwerking met Stich-
ting Aight, gemeente Den Haag en 
het Haagse graffitiplatform een 
mobiele graffitimuur geplaatst aan 
het hek van het jongerencentrum 
in Bezuidenhout Oost. Dit is een 
vervolgproject op het graffititun-
neltje in Vincent van Gogh-stijl dat 
vorig jaar feestelijk geopend is. 
De graffitimuur werd officieel ge-

opend op 21 mei j.l. door stadsdeel di-
recteur Tineke Hooiveld met spuitbus. 
en een drankje. Jongeren kunnen vanaf 
nu gebruik maken van de graffitimuur 
om hun talent in kunst te ontwikkelen. 
De graffitimuur is voor iedereen toe-
gankelijk en er kan gespoten worden 
als het jongerencentrum geopend is. 
De jongerenwerkers van VÓÓR Wel-
zijn zijn zeer tevreden over de muur en 
hopen dat er meer zullen volgen.



Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys, Vierling & Hofstra anno 1898

’t Clingendaelhuys is hét adres voor een perfect georganiseerde, stijlvolle 
uitvaart met respect voor traditie. De uitvaart richten we geheel in volgens uw 
persoonlijke wensen.

Door onze jarenlange ervaring en ons team van gemotiveerde mede werkers 
kunnen wij u met raad, daad en toewijding ten dienste staan. 
Ons uitvaartcentrum aan de Benoordenhoutseweg 279 is sfeervol en geheel 
in stijl van het pand ingericht. Naast diverse rouwsuites is het voorzien van 
alle moderne faciliteiten.

’t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ  ’s-Gravenhage
T (070) 324 00 77
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Na het succes van Post is filmmaker 
Joop van der Zwan momenteel 
bezig met zijn tweede speelfilm. 
In Aydins kapperszaak aan het 
Stuyvesantplein een gesprek over 
scripts, Den Haag en rode lopers 
met de maker en Aydin zelf, die een 
bijrol als crimineel op zich nam.

Door Benjamin Koster

De vijftig minuten durende film 
Post beleefde vorig jaar oktober 
zijn première op het Haagse Shoot 
Me Film Festival. In drie overvolle 
zalen in het ADO Den Haag Stadion 
zagen ruim 800 man het verhaal van 
Ron die, de wanhoop nabij vanwege 
flinke pokerschulden, begint met het 
rondbrengen van pakketjes waardoor 
hij hoopt snel weer uit de schulden te 
komen. Uiteraard loopt alles geheel 
anders dan gepland, met name met 
veel meer geweld en bloed, en dat 
maakt de film een unieke Haagse 
krimi.

Van der Zwan geeft toe: “De film is 
vooral grappig. Zo eerlijk moet je 
zijn.” Hij doelt daarmee op het feit 
dat de hele productie slechts duizend 
euro kostte, besteed aan met name 
eten en make-up. De rest – belichting, 
camerawerk, filmmuziek – werd 
allemaal in eigen beheer gedaan. “En 
de acteurs hebben we van de straat 
geplukt”, vertelt hij verder. Een van 
hen was Aydin: “Hij heeft er gewoon 
een goede kop voor.” Over die casting 
is Van der Zwan dik tevreden. En hij 
niet alleen.

Mede vanwege het feit dat de 
film geheel in Den Haag werd 
geschoten – en niet in Amsterdam, 
zoals de meeste Nederlandse films 
– waren verschillende investeerders 
graag bereid om Van der Zwan te 
sponsoren bij het maken van een 
nieuwe film. Met het ruimere budget 
kunnen straks professionele acteurs 
gecast en camerawerk en belichting 
worden uitbesteed. Maar eerst het 
script. “Dat is immers de basis van de 
film.” Samen met regisseur Cary van 
Rheenen (bekend van het cabaret-
duo Gebroeders de Gier) wordt 

momenteel aan deze tijdrovende klus 
gewerkt. “Rond de feestdagen hopen 
we daarmee klaar te zijn”, aldus Van 
der Zwan.

Naast een tijdrovende klus - een hele 
avond film leverde gemiddeld twee 
à drie minuten bruikbaar materiaal 
op – was het filmen een logistieke 
uitdaging, aangezien alle scènes in de 
vrije tijd moesten worden opgenomen. 
Oog voor detail was bovendien een 
vereiste. Soms zat er anderhalve 
maand tussen opeenvolgende scènes. 
“We moesten er dus op letten dat een 
kapsel in de film niet plotseling in 

Haagse krimi’s uit Bezuidenhout 

een stuk langer was”, lachen Van der 
Zwan en Aydin. 

Na te hebben afgerekend met de 
laatste klant van de avond, vertelt 
Aydin over zijn mooiste herinnering 
aan Post: de première met rode loper 
en limousine. “Dat was de slagroom 
op de taart”. Of hij ook te zien 
zal zijn in Van der Zwans nieuwe 
productie Wegwerkers – een titel die 
met opzet dubbelzinnig is gekozen – 
is afwachten. Volgend jaar juni zal 
de film naar verwachting te zien zijn. 
Van der Zwan: “We mikken op de 
kleine zalen.” 

Astrid Soeters, Reinier Groenevelt en Ed Schmidt

De Eerensplein 8 Den Haag

+31 (0)70 30 40 141

www.aremakelaars.nl

De nieuwe makelaar in het Bezuidenhout

Huis verkopen?

Aydin in zijn rol als crimineel. Vanaf september is Post te zien op www.postdefilm.nl

Van der Zwan en Aydin voor de kapperszaak op het Stuyvesantplein.                    Foto: Benjamin Koster



men. Aan een kant is het riviertje Schenk 
een natuurlijke grens en is daarmee als het 
ware een onderdeel van het geheel. Even-
als de bekende Nieuwe Veenmolen uit 
1654 die aan de andere kant van het wa-
tertje staat. 

De kunstwerken die er te zien zijn, komen 
uit de ateliers van zowel (Haagse) beroeps-
kunstenaars als amateurs. Ze zijn gemaakt 
van materialen als staal, marmer, glas, 
keramiek en verschillende steensoorten. 
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Open tuin met kunst
Zin in een wandelingetje op zaterdag- of 
zondagmiddag? In de maand juli is de 
tuin van Cocky Hoek bij het Vincent van 
Goghtunneltje een aantrekkelijk doel. 
Dan houdt zij ‘open tuin’ en nodigt u uit 
om rond te dwalen langs haar kruiden- 
en moestuin, grassentuin met vijver, de 
door leibomen en rozen omzoomde oude 
cottagetuin en nog veel meer. Her en der 
wordt u verrast door kunstwerken van 
zo’n tien kunstenaars, verzameld door 
Lonneke Nijeboer.

Door Adriaan Pels

“Met zijn doorkijkjes en afschermingen 
wordt u steeds een verrassende blik ge-
gund op tuin en omgeving”, prijst me-
vrouw Hoek haar tuin aan. “In het eerste 
deel is de kruiden- en moestuin, met een 
bijenvolk. Het middenstuk is een grassen-
tuin met vijver en een vlonderterras aan het 
water onder de kiwi. En ten slotte komt u 
via rozen in de door leibomen omzoomde 
oude cottagetuin.”

Langs de Schenk
De tuin van mevrouw Hoek telt tientallen 
verschillende planten, bloemen en bomen, 
die bij elkaar een floragids in natura vor-

Wie het herentennis in de regio een 
beetje volgt, kent namen als Thiemo de 
Bakker en Robin Haase. Zij behoren tot 
de vijf topprofspelers van Nederland. 
Daaronder is een groep van een dozijn 
veelbelovende subtoppers, die op punt 
van doorbreken staan. Een daarvan is 
wijkgenoot Stephan Fransen. Hij ver-
wacht binnen de komende vier jaar ook 
bij de ‘grote jongens’ te behoren.

Door Adriaan Pels

Stephan Fransen, woont in de Theresiastraat 
(samen met directiesecretaresse Suzanne), 
is 21 jaar en zijn leven bestaat uit tennis. 
Hij speelt zo’n 25 grote, internationale 
toernooien per jaar, in landen als België, 
Iran, Spanje, Polen, Italië, Kroatië, 
Israël, Ivoorkust en natuurlijk Nederland. 
Verder is het trainen geblazen. Als er 
geen wedstrijd is tot vijf uur per dag. 
Daarnaast conditietraining waarvoor hij 
in Nederland tweemaal per week naar 
Amsterdam reist. Dan nog wat yoga en 
pilates voor de lenigheid en geregeld naar 
de fysiotherapeut.
En dan zijn er nog de twee competities 
waar hij in speelt. In Nederland met het 
eerste team van het Haagse De Metselaars 
in de Hoofdklasse en in Duitsland waar hij 
door Mülheim a/d Ruhr is ingehuurd om 
het topteam te versterken. 

Een prachtig leven, waar menige ten-
nisfanaat jaloers op zal zijn. Stephan hoor 
je dan ook niet klagen; “een zwaar maar 
mooi bestaan”, vat hij het samen.  Maar 
zonder zorgen is hij allesbehalve. Want hij 
speelt nog op een niveau, de ITF Futures-
toernooien, waar het prijzengeld en de be-
langstelling van de sponsors aan de matige 
kant zijn.

Alles zelf betalen
“Als subtopper heb je weinig steun en faci-
liteiten, je moet alles uit eigen zak betalen. 
Trainer, reis- en verblijfkosten bij de toer-
nooien en natuurlijk je levensonderhoud. 
Voor materiaal en kleding heb ik Dunlop 
als sponsor, maar. zonder de hulp van mijn 
ouders zou ik het dan ook niet redden”, 
licht hij toe. 
Maar deze situatie duurt hopelijk niet lang 
meer. Stephan heeft er alle vertrouwen in de 
komende drie à vier jaar tot de top-200 van 
de wereldranglijst door te dringen en “dan 
kun je van tennis leven.” Op het ogenblik 
staat hij 824ste. Wat voor een buitenstaan-
der niet zo’n eervolle plaats lijkt, maar in 
de internationale tenniswereld wil dat zeg-
gen dat je heel goed meedoet. Bovendien 
vertoont zijn carrière tot dusver een onon-
derbroken stijgende lijn die in 2007 begon 
met plaats 1342. “En de krachtsverschillen 
worden steeds kleiner. Zo heb ik vorig jaar 
tijdens de Siemens Open nog van nummer 

130 gewonnen. Helaas speel ik nog wat te 
wisselvallig, als ik kans zie constant op 
mijn best te spelen, kan ik heel snel klim-
men op de ranglijst.” 
Vorig jaar was een topjaar. Hij kreeg als 
opvallend talent een ‘wild card’ in het Sie-
mens Open, een ATP Challenger Tour-eve-
nement op de Haagse Metsbanen, waarin 
hij in de tweede ronde met slechts twee 
setpoints (7-5 7-5) verloor van nummer 65 
van de wereld, die uiteindelijk het toernooi 
won.

Al heel jong
De weg van een topsporter is lang en 
zwaar en zo ook die van Stephan. Als leer-
ling van de Nutsschool Bezuidenhout in de 
Merkusstraat kon hij op achtjarige leeftijd 
kennismaken met het tennis op Tennispark 
Mariahoeve. Het heeft hem nooit meer los-
gelaten. Zijn vriendjes en vriendinnetjes 
zagen hem niet meer, want hij verdween 
elke dag na schooltijd naar de baan. Waar 
hij algauw zo goed speelde dat hij door 
recreanten gevraagd werd als tegenspeler. 
Om daar wat meer continuïteit in te bren-
gen begon hij ze zelf op te bellen. Toen 
hij tien was, werd het tijd voor het echte 
werk en stapte hij over naar De Metse-
laars, waar hij toernooien begon te spelen. 
En met goed resultaat, in de verschillende 
jeugdcategorieën behaalde hij zo veel prij-
zen – bijzonderheidje: bij het Nederlands 
kampioenschap onder de 16 jaar verloor 
hij in de finale van Thiemo de Bakker – dat 
hij gevraagd werd voor de centrale bonds-
trainingen. Dat betekende elk weekend en 
enkele avonden in de week in de auto van 
pa en ma, want het speelde zich allemaal 
niet naast de deur af. Ondertussen haalde 

Bezuidenhoutse proftennisser Stephan Fransen gaat het maken
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De tuin vindt u aan het (nieuwe) fietspad 
naar Voorburg dat begint bij de kruising Carel 
Reinierszkade-IJsclubweg, t.h.v. de molen. 
De ingang is het ‘zonnebloemhek’ links voor de 
Vincent van Goghfietstunnel.
U bent welkom de gehele maand juli, op alle 
zaterdagen en zondagen van 12.00 tot 17.00 uur en 
verder na telefonische afspraak (06 291 30423). 
Vergeet uw fototoestel niet!

hij zijn Havo-diploma op het Segbroek 
College, de school die aankomende top-
sporters speciale faciliteiten biedt.

Gedreven
Sinds zijn achttiende verjaardag is Stephan 
dan fulltime tennisser, die probeert van 
zijn sport zijn beroep te maken. Wat hem 
nog maar gedeeltelijk lukt. Maar hij is 
niet van plan zijn ideaal op te geven. 
Zijn gedrevenheid heeft hij van niemand 
vreemd: zijn moeder was eens Nederlands 
kampioen bodybuilding en vijfde van 
de wereld. Overigens kennen de meeste 
Bezuidenhouters haar als de eigenaresse 
van De Wassalon in de Theresiastraat.

Stephan heeft zichzelf tot 2014 de tijd ge-
geven om zijn droom te verwezenlijken. 
Hopelijk dient zich in tussentijd een spon-
sor aan die het nut ervan inziet om nu in 
de veelbelovende speler te investeren om 
daar later de vruchten van te plukken. “Al 
had ik maar een auto (met reclame) om te 
reizen, daarmee zou ik al heel erg gehol-
pen zijn.” 

Over wat hij gaat doen als het hem niet 
lukt zijn doel te bereiken, praat hij niet. 
“Daar ben ik niet mee bezig. Ik heb er alle 
vertrouwen in en het tennis vraagt alle aan-
dacht; ik kan er niet iets bij hebben dat me 
afleidt.”
Dat laatste geeft de indruk dat hij geen oog 
heeft voor wat er zich naast het tennis in 
de wereld afspeelt. Maar dat is niet zo. Als 
we met hem praten is hij net terug van een 
aantal toernooien in India. En terloops laat 
hij zich ontvallen: “Wat een armoede daar. 
Dat zet je wel aan het denken.”

advertentie

Stephan Fransen in het Siemens Open 2009 op de Haagse Metsbanen                             Foto: Siemens

Deelnemers aan de expositie zijn onder 
anderen Don Satijn, Kiki Demelinne, Jt¨ 
en Annelies Koeleman. 

Op 10 mei j.l. is de vernieuwde Engelhard weer open gegaan onder nieuwe leiding.

7 dagen per week geopend! 

compleet ontbijt incl.verse jus en koffie € 6,75
maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur en zondag van 10.00 tot 15.00 uur

Huisgemaakte kwark-, appeltaart of brownie met Illy koffie € 4,50 (bij inlevering van deze advertentie)
Al ons gebak is volgens oma’s recept

Wij hebben een vernieuwde lunchkaart met diverse salades, koude en warme broodjes. 
Wij bezorgen ook al uw broodjes - 15 smaken verse thee - Gratis WiFi - Groot terras

Theresiastraat 142
2593 AT Den Haag
T: 070 - 385 82 61
F: 070 - 381 59 77

www.nieuwengelhard.nl

Kunst in open tuin       Foto’s: Cocky Hoek



> In deze uitgave o.a. WIJKINFO MUZIEK CULTUUR

Wijkkrant Bezuidenhout-Midden en -Oost nummer 23 - oktober 2010

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

oplage 8.400

Kopij deadline BN 24: 19 november 2010

REDACTIE
Hoofdredactie: Marieke Willemsen

Aan deze editie hebben meegewerkt: 
Benjamin Koster, El Hoek, Raymond 
Wajwakana, Adriaan Pels, Marianne van 
Raaij, Pascal Degen en Nike van der 
Wenden.

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

VORMGEVING

Raymond Wajwakana

FOTOGRAFIE
Denhaagdirect.nl, Stichting Vóór welzijn, 
Klaske Nijland, Benjamin Koster, 
Fotografie.nl,	Randy	Wajwakana,	El	Hoek

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

BEZUIDENHOUT NIEUWS
Krakers Bezuidenhout blijven en            
organiseren wijkactiviteiten

CULTUUR & INFO nummer 23 - oktober 201008

P2: WIJKINFO

Vraagbaak I-shop viert tweejarig bestaan

Hoezo oud in Bezuidenhout?

P3: WIJKINFO  

Korte terugblik Parels in Bezuidenhout

Graffitiwerk door jongeren  

Open dag politiebureau Overbosch

P4: WIJKINFO & ADVERTENTIES

Berichtgeving rioolvernieuwing

P5: MUZIEK 

Jonge klasgenoten maken carrière in de 

muziek

P7: VASTE RUBRIEKEN

Wist u dat..?

Column

P8: CULTUUR & INFO

Oog voor detail

Schilderijententoonstelling

Colofon

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 22 was voor bewoners wederom een moeilijke opgave. Het ging 
om een detail dat zich bevindt op het fietspad bij de riooloverstort vlakbij de Vincent van 
Gogh fietstunnel. Een aantal van de inzenders had het juiste antwoord. Na loting is Jan 
Overduin de winnaar geworden, 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?...

Schilderijententoonstelling in 
Verzorgingstehuis Centrum Bezuidenhout

advertentie

advertentie

Van de vier grote steden zijn vooralsnog 
alleen Utrecht en Amsterdam van 
plan  actief op te treden tegen 
krakers. Voormalig café The Spring 
in de Willem van Outhoornstraat is 
sinds april gekraakt. Ondanks het 
kraakverbod dat per 1 oktober jl. van 
kracht is, zijn de krakers niet van plan 
te verhuizen. Kraker Ricardo: “Een 
antikraakwet bestond eigenlijk al, 
maar werd nooit uitgevoerd omdat het 
tot veel bureaucratie leidt.”

Door Pascal Degen

“Ik vind het jammer dat de regering dit 
besloten heeft en nu het eigendomsrecht 
boven wonen stelt, een dak boven je 
hoofd is nog steeds een grondrecht. 
Kraken is een lang geleden bevochten 
recht om legaal leegstand aan te pakken. 
Nu met de financiële crisis is het ook een 
verkeerde timing, want mensen zonder 
geld zijn hiervan de dupe. Er zijn in 
de stad steeds meer jongeren dakloos. 
Voor minima is er geen alternatief om 
woonruimte te vinden, er zijn weinig 
andere opties dan doorgaan met kraken. 
Wij hebben ook nooit gekraakt omdat we 
toestemming hadden van de eigenaar of 
overheid.” 

De kraak
Het pand stond ongeveer twee jaar 
leeg, en na een eerder mislukte poging 
tot kraken is de kroeg sinds april weer 
bewoond door een groep krakers. 
Eigenaar Pub Stone, een Amsterdamse 
horecaondernemer, beheert verschillende 
cafés in Nederland. 

Ricardo: “Toen wij het pand hier 
kraakten, reageerde de buurt positief, ze 
vinden het ook beter dat het café niet meer 
leegstaat en staat te verkrotten. Iedere 
maandag koken we tegen een kleine 
vergoeding een veganistische maaltijd, 
buurtbewoners komen langs en eten mee. 
Ook organiseren we workshops, houden 
iedere week op dinsdag van 17.00-19.00 
uur een kraakspreekuur en binnenkort 
komt er een fototentoonstelling over de 
wijk.” 

Wat het landelijke kraakverbod voor 
de gemeente Den Haag betekent is nog 
onduidelijk. Wethouder Marnix Norder is 
niet erg enthousiast om leegstand actief 
te bestrijden. Raadsvragen van HSP en 
VVD over het gemeentelijke beleid zijn 
nog niet beantwoord. De gemeente heeft 
redelijk wat vrijheid in de uitvoering, 
maar als een eigenaar aangifte doet van 
een kraak, moet het OM in actie komen. 

Heeft u de wijkkrant niet thuis 
ontvangen? Laat het ons weten!

Het gekraakte pand huisnummer 17 Foto: www.denhaagdirect.nl

advertentie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
www.langezaal.nl - 070-385.11.01 

www.jbm.info - 070-711.02.65 

Al jaren het kantoor van het 
Bezuidenhout voor al uw woon- en 

bedrijfsobjecten! 
 
    Voor zowel uw huis als hypotheek! 

 
Aan/verkoop, aan/verhuur, taxaties, 

hypotheken, pensioenen, 
verzekeringen en vermogensopbouw! 

 
Schenkkade 209 te Den Haag 

       www.langezaal.nl - 070-385.11.01 
www.jbm.info - 070-711.02.65 

 

+ 

Wil je ontspannen de dag beginnen en  

de hecktiek van de week doorbreken? Volg 

dan op woensdagochtend een hatha yogales.

HAAGS yogacentrum

De  Sillestraat  13 - ol1v1a@hotmail.com         

070 383 88 54 - www.haagsyogacentrum.nl

Door El Hoek

“Als ik iets moois zie, wil en moet 
ik het schilderen.”

Dit is een uitspraak van mevrouw 
Rikie Jansen. Ze is een levendige, 
creatieve dame, die al meer dan 
15 jaar in groepsverband en thuis 
met haar grote passie schilderen 
bezig is. Als ze onderweg  koeien, 

mooie bloemen of een omgevallen 
boom ziet, gaat ze vervolgens thuis 
aan de slag met verf en penseel. Ook 
maakt ze gebruik van zelfgemaakte 
foto’s.  Ze is dol op de zee en een 
van haar favoriete werkjes, dat op de 
expositie hangt, is het schilderijtje 
van de Scheveningse vissersvrouw.
Het liefst maakt Rikie aquarellen 
(waterverf) of gouaches (dekkende 
waterverf). Het formaat van haar 
werken is meestal 30 x 40, soms 
groter. 

Rikie heeft vaker geëxposeerd en 
u kunt haar werkstukken tot 18 
december bewonderen in de hal 
van het Verzorgingstehuis aan de 
Bezuidenhoutseweg 150 (telefoon 
0703315700). U mag daar op elk 
moment van de dag binnenlopen 
en mocht u een schilderij willen 
kopen dan kunt u zich tot de receptie 
wenden.

Scheveningse vissersvrouw  Foto: El Hoek

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thema’s: 

Bewonersavond maandag 1 
november a.s. 

Wat zijn de plannen voor 2011? Wat is er 

tot nu toe bereikt?

Deel uw ideeën en wensen met de 

wethouder en andere bewoners.

U bent welkom om 20.00 uur (zaal open 

19.30) in WDC Bezuidenhout, 

Johannes Camphuysstraat 25.

UITNODIGING
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Wist u dat...
… er op 1 november a.s. weer een 
algemene bewonersavond in WDC 
Bezuidenhout is?

… de I-shop op 7 november a.s. twee 
jaar bestaat?

… Ingrid van Engelshoven (D66), 
de nieuwe wethouder Onderwijs en 
Dienstverlening, stadsdeelwethouder 
Haagse Hout is?

… de werkzaamheden voor groot 
onderhoud aan de Theresiastraat zijn 
begonnen en het werk gefaseerd wordt 
uitgevoerd? En de werkzaamheden 
vrijdag 3 december 2010 afgerond 
zijn?

… de gemeente zitbankjes wil laten 
plaatsen in de Theresiastraat?

… er zeer binnenkort een speciale 
pagina over de rioleringsproblemen 
op www.bezuidenhout.nl beschikbaar 
komt?

 … er tips zijn voor het besparen van 
energie in portieken? Zie hiervoor: 
http://www.econerd.org

… www.verbeterdebuurt.nl een 
internetsite is waarop u als bewoner 
de gemeente attent kan maken op 
gewenste verbeteringen in de buurt? 

… er op de hoek Loudonstraat Van 
Heutszstraat na twee jaar eindelijk 
de verwachte jeu de boulesbaan is 
aangelegd? De baan is nog niet klaar, 
maar er kan al wel een balletje worden 
gegooid. 

… de Stichting Bewonerscomité 
Bezuidenhoutseweg dertig jaar 
bestaat? 

… u voor € 7,50 per jaar donateur kunt 
worden van uw eigen wijkkrant?
Uw donatie is welkom op 
gironummer: 262020 t.n.v. Wijkberaad 
Bezuidenhout. 
Alvast hartelijk bedankt.

… u zelf ook onderwerpen voor deze 
krant kunt aanleveren bij de redactie?  
Zie hiervoor de colofon.
 
… de deadline voor de volgende editie 
19 november is? Dit weer een Kersteditie 
wordt?
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Hoezo oud in Bezuidenhout?

Herfst – wat is dat toch een mooi woord voor een van onze vier seizoenen. 

Het woord knispert als een dor blaadje wanneer je het langzaam uitspreekt 

en schijnt samen te hangen met het Engelse harvest, wat oogst betekent. 

Daar krijg je visioenen bij van klavervelden met wuivende halmen en fraai 

verkleurend boomblad, plus kastanjes en eikels voor het rapen om met lucifers 

en knopspelden leuke poppetjes van te maken.

Die bonte boombladeren regen we op school tot lange snoeren, opgehangen in 

de klas tot ze, ook daar, naar beneden vielen.

Nu word ik ’s ochtends wakker van een flinke regenbui. Niks bijzonders in 
deze periode maar als ik naar de keuken stommel om koffie te zetten is het wel 
koud. 

Herfst – tijd om te kijken waar je ook alweer die warme truien en idem laarsjes 

hebt opgeborgen. En de sokken die je daar, onzichtbaar, in kunt dragen. Plus de 

hemdjes voor onder die truien – liefst zwart en met wat kantjes, warm en toch 

wat sexy. Kortom – de wintergarderobe. 

Plezierig daarbij is dat nu ook Haagse dames vaak broeken dragen. Praktisch 

en elegant.

Mijn moeder hield vast aan de regel dat nette meisjes rokken droegen. Aldus 

fietste ik van school naar huis en terug met een dikke maillot onder mijn rokje, 
die ik er in de schoolgarderobe onderuit pelde. Liever kou lijden dan daar voor 

gek lopen. (Ik was niet de enige die dan stond te worstelen.) 

Broeken mogen. Van al onze Koninklijke dames heb ik alleen Beatrix nog nooit 

op het dragen van een pantalon kunnen betrappen. Zou het veel ophef geven als 

ze die eens aanhad bij het voorlezen van de troonrede?  Buiten langs de route 

is 99% procent van de onderdanen gehuld in een pantalon.

Graag zou ik een Nobelprijs willen uitreiken aan de onbekende uitvinder van 

de beenwarmer. Net zo kleurig en fleurig als oorwarmers, sjaals, mutsen, 
handschoenen, wanten, petten, etc. Heerlijk dat je in deze Lage Landen niet 

meer kou hoeft te lijden omdat dat zo zou horen. Wat dat betreft blijven de 

heren op ons achter. Treurig dat ze – wat vooral opvalt als ze zich voor het 

één of ander in een rij opstellen – hun pakken allemaal bij dezelfde winkel 

kopen, niet wetend dat overhemden andere kleuren kunnen hebben dan wit of 

lichtblauw, om over die saaie dassen maar te zwijgen. Een strikje is wel erg 

frivool – meestal zit er een kunstenaarshoofd boven. 

En wie is er begonnen met het overhemd, met een T-shirt eronder, open te zetten, 

zonder das? De tv is ermee vergeven – zowel presentators als gasten laten de 

bovenste knoopjes openstaan.  Ik heb ze geteld, het zijn er meestal drie á vier. 

Die nu rommelige opening in een overhemd, is daar net als in een damesblouse, 

niet voor ontworpen. En dan nog een stukje T-shirt eronder en met wat pech een 

pluk borsthaar. Zijn we hier op de camping?  Waar de dassen afgelegd mogen 

worden? Heeft één of andere professor gepreekt dat je zo jonger, eleganter, 

progressiever overkomt op de buis? Allemaal komen ze uit dezelfde mal. 

Vorstin Beatrix draagt dus nooit in het openbaar een lange broek. Wel altijd 

een hoed. Een kledingstuk dat vrijwel is uitgestorven in Nederland. Het moet 

wel héél belangrijk of héél treurig zijn willen de Nederlandse dames zich met 

een hoofddeksel vertonen: trouwerij, begrafenis of als je lidmaat bent van een 

strenge kerkgemeenschap op de Veluwe. Daarbij heb ik Angela Merkel, 

staatshoofd van Duitsland met keurige nette (broek)pakken, nog nooit 

met een hoed kunnen betrappen. Bovendien zijn hoedenwinkels al heel 

lang verdwenen ...

Het plenst vandaag, en het is koud. Waterdichte laarsjes dus, lange warme 

broek, kek truitje en bijpassend jasje. Dus mocht er een telefoontje van Huis ten 

Bosch komen dan hoef ik me niet om te kleden …

Vraagbaak I-shop viert tweejarig bestaan 

Herfst

COLUMNDoor buurtvrouw Marianne

zilvermeeuw

Door Nike van der Wenden

“De bewering dat de gemiddelde 
leeftijd heel hoog is in het 

Op 7 november 2008 opende 
I-shop Bezuidenhout haar 
deuren. Sindsdien is er een  
informatiepunt waar u als 
bewoner 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 of dit nog steeds 
het geval is  en sprak nu twee 
jaar later met medewerkster 
Sandra Battoui.

Door Marieke Willemsen

De medewerksters van de I-shop 
kunnen sinds 2008 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, in dienst 
van Stichting Vóór welzijn. 

Altijd al willen weten wie u kan 
helpen met uw financiën? Wilt u 
weten hoe u in aanmerking komt 
voor huur- of zorgtoeslag? Beide 
de meest gestelde vragen aan de 
I-shop. Wilt u weten wanneer en 
hoe laat de wijkbus rijdt? Waar 
u een gediplomeerde pedicure in 
de wijk vindt? Of wilt u gewoon 
even iemand ontmoeten en 
gezellig bijpraten. Ook dit laatste 
kan, want de I-shop heeft steeds 
meer een sociale functie. 

Bewoners ontmoeten elkaar
De tweejaarlijkse themadagen 
sluiten hier volledig aan bij de 
sociale functie. “Zo organiseren 
we op 8 november a.s. de Dag 
van de Mantelzorg. Bewoners 
kunnen gezellig samen zijn 
met elkaar aan tafel gaan en 
een consulente is aanwezig 
voor voorlichting omtrent het 
thema van die dag.” Ook zijn 
er regelmatig gratis maaltijden 
te nuttigen. Op maandagmiddag 
wordt er voor en door 55-plusser 
eten klaar gemaakt. En vanaf 3 

I-shop Bezuidenhout 

is gevestigd in Wijk- 

en Dienstencentrum                

Bezuidenhout. Direct bij de 

entree treft u de Groen-Gele 

I-shop aan. 

Meer informatie mail: 

i-shop-bezuidenhout@

voorwelzijn.nl of loop gewoon 

even binnen!

Bezuidenhout is een gerucht en 
voor mij zelfs een ergernis”, zegt 
Koos van der Veen, secretaris van 
de werkgroep Bezuidenhout Oost. 
“Het tegendeel is waar!”

Koos van der Veen stuurde de 
redactie gegevens afkomstig 
van de site ‘Den Haag in cijfers’ 
met de gemiddelde leeftijden in 
de 94 wijken van de stad. Het 
Bezuidenhout is met 38.7 jaar 
ver beneden het gemiddelde! 
In 58 buurten zijn de bewoners 
gemiddeld ouder en slechts in 36 

I-shop medewerkster Sandra Battoui geheel links. Foto: Stichting Vóór welzijn.

wijken is men jonger. De Uithof 
staat bovenaan de lijst met een 
gemiddelde leeftijd van 64.1. Met 
27.5 is men in nieuwbouwwijk De 
Lanen bij het Leidschenveen het 
jongst. 

In Bezuidenhout is men niet oud! 
Een ander interessant gegeven is 
dat Bezuidenhout Oost met 111 
bewoners per hectare de grootste 
bevolkingsdichtheid van het 
gehele Haagse Hout heeft. Ter 
vergelijking, Marlot heeft slechts 
9 inwoners per hectare.

november koken jongeren samen 
met ouderen en gaat men samen 
aan tafel. 

Foto: Stichting Vóór welzijn.
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Astrid Soeters, Reinier Groenevelt en Ed Schmidt

De Eerensplein 8 Den Haag

+31 (0)70 30 40 141

www.aremakelaars.nl

De nieuwe makelaar in het Bezuidenhout

Huis verkopen?

Na het succes van vorig jaar organiseerde 
Stichting Boog afgelopen juni voor 
de tweede keer de Parelroute in het 
Bezuidenhout. Maar liefst 26 creatieve 
wijkbewoners presenteerden hun 
talenten aan belangstellende bezoekers. 
Herkenbaar aan een speciaal bord op 
raam of deur, konden nieuwsgierige 
voorbijgangers de kunstenaars thuis 
ontmoeten en hun creaties bewonderen. 
Niet alleen kunst, maar ook bewoners met 
een bijzondere hobby, bezigheid of gave, 
die daarover wilde vertellen stelden hun 
huis, instelling of atelier open voor het 
publiek.

Door Pascal Degen

Naast het bewonderen van veel beeldende 
kunst en schilderijen, was er ook een 
wijnproeverij, een cabaretvoorstelling, 
een historische wandeling met gids en 
verschillende lezingen. Zo gaf wijkbewoner 
Frederik Hoogerhoud drie miniconcerten 
in de Christus Triumfatorkerk. Hij speelde 
liederen van Schubert en werk van 
middeleeuwse en Italiaanse componisten. 

Korte terugblik Parels van Bezuidenhout
Will Snijders was zeer tevreden over de 
parelmiddag. Ze las veel enthousiaste 
reacties in het handtekeningenboekje, en 
kreeg ongeveer vijftig buurtgenoten op 
bezoek. "Ik heb er veel aan gehad, als het 
initiatief niet wordt weggesneden uit de 
cultuursubsidies, wil ik volgende keer weer 
meedoen." Pedicure Karin Kluijtmans las 
de blote tenen van bezoekers. Tenen kunnen 
veel vertellen over iemands bewustzijn 
en inzichten aan het licht brengen. Ze 
vertelt: "Ik was een van de druksbezochte 
deelnemers op de middag. Ook al zijn je 
voeten best intiem, de mensen schaamden 
zich niet om hun tenen te laten lezen.” 

Bij Angelique Seffelaar konden gasten 
een klankmassage ondergaan. De 
allesdoordringende geluidstrillingen hebben 
een therapeutische werking op plaatsen in 
het lichaam waar masserende handen niet 
bij kunnen. Al je organen worden weer 
op z'n plaats geschud. Dat gaf een kick en 
werkte nog lang na.

U kunt zich alvast opgeven voor de 
volgende Pareldag 2010 via: groha@boog.nl

 

Betaal minder voor uw 

autoverzekering! 

 

Sinds kort hebben wij een speciale zoekmachine op 

www.betaalminder.nl voor u geplaatst. Op deze zoekmachine 

kunt u snel en gemakkelijk de goedkoopste autoverzekering 

voor uw auto vinden.  U zult versteld staan van de extreem lage 

kosten! Uiteraard is maandbetaling ook mogelijk. 

 

Ga dus snel naar www.betaalminder.nl ! 
 

Met vriendelijke groet, 

 

    Well Insured B.V. 

Bert Langezaal   Theresiastraat 129 

Elisa Langezaal   2593 AG ‘s-Gravenhage 

Gert Barnhoorn   T. 070 – 362 74 37 

Peter Arts   F. 070 – 362 84 32 

Marco Hoeksma   info@wellinsured.nl 

Brenda Bruijn   www.wellinsured.nl 

 

 Onthulling bij de tweede fietstunnel. Foto: 
Klaske Nijland

“Een leuk initiatief”, zegt een opgewekte 
ouder. Ze wijst naar een van de vele 
politieauto’s, waar boven het stuur nog 
net een beetje haar zichtbaar is. Met veel 
enthousiasme drukt een kind lachend op 
het knopje van de sirene. Naast hem zit een 
echte agent. Andere ouders en kinderen 
lachen, maar wel met hun handen over 
hun oren.

Door Benjamin Koster

Bureau Overbosch en de parkeerplaats ernaast 
staan vandaag in het teken van de landelijke 
politiedag. Naast verschillende voertuigen 
waar de kleinen achter het stuur kruipen en de 
ouderen geboeid luisteren naar de uitleg over 
het belang van een gepantserde voorruit van 
het ME-busje, demonstreert de brandweer 
later op de dag hoe ze slachtoffers uit hun 
auto knippen en zagen. Een uurtje daarvoor 
heeft een stoet van diverse Amerikaanse 
politieauto’s en -motoren de parkeerplaats 

met luide sirenes verlaten. Andere bezoekers 
sluiten intussen aan voor de poffertjeskraam.   

“We organiseren de dag om de drempel tussen 
politie en burgers te verkleinen”, vertelt Pleun 
Jansen, wijkagent Bezuidenhout Oost en een 
deel van Mariahoeve. Achter ons werken 
drie rechercheurs met weekenddienst, langs 
ons schuifelen bezoekers door het bureau 
richting het cellenblok aan de achterkant van 
het bureau. “De attracties zijn bedoeld om zo 
veel mogelijk mensen te trekken, en het is al 
drukker dan vorig jaar, al komt dat misschien 
ook omdat dit jaar meer bureaus meedoen.” 
Het kijkje in de keuken op de open dag is wat 
algemeen, geeft Jansen toe. “Toch krijgen 
we altijd positieve reacties. En over het 
algemeen komen na een open dag ook nog 
een paar sollicitaties binnen”. 

Een completere indruk van het politiewerk 
krijgen bewoners die zich aanmelden om een 
avond met een wijkagent mee te lopen, zoals 
de avond voor de open dag het geval was. 
Jansen: “Burgers in blauw heet het project. 
Het was voor de deelnemers helaas een heel 
rustige avond, maar zoiets weet je van te 
voren natuurlijk nooit”. Op de achtergrond 
schateren een paar kinderen omdat ‘de boef’ 
in een van de politiecellen – geheel in zwart-
wit gestreepte overal – net een kruisje op hun 
formulier voor de speurtocht heeft gezet. 

Het gesprek met Jansen maakt duidelijk dat de 
politie nu al bezig is met de voorbereidingen 
voor oud en nieuw.  “Ik heb begin januari de 
belangrijkste punten op papier gezet, vorige 
week heb ik die map er weer bij gepakt”, 
aldus de wijkagente. “Vorig jaar waren in de 

Sirenes en aanmaakblokjes Haaglanden best veel autobranden. Er zijn 
bijna geen daders aangehouden”, geeft ze als 
voorbeeld. “Wij vragen daarom pomphouders 
en winkeliers geen aanmaakblokjes te 
verkopen aan jongeren, omdat die worden 
gebruikt om de auto’s in brand te steken.” 
En jongeren die hier wél mee rondlopen? 
“Die krijgen een boete. In andere maanden 
van het jaar loop je ook niet met een tas vol 
aanmaakblokjes of twee flessen spiritus.”  

Ook popcorn was gratis verkrijgbaar. Foto: 
Benjamin Koster

Applaus voor de brandweer. Foto: Benjamin 
Koster

Graffitiwerk door 
Voorburgse en 
Bezuidenhoutse 
jongeren onder 
leiding van 
kunstenaar Damir 
Segon.

De demonstratie van de brandweer loopt 
inmiddels op zijn einde. Het dak is van 
de witte Opel geknipt. De ingeklemde 
brandweermannen kunnen worden afgevoerd. 
“Dat duurde best lang”, vindt een vader. Aan 
het applaus dat op de ‘bevrijding’ volgt, 
valt die mening niet te horen. Twee andere 
bezoekers stoten elkaar aan: “Het is nu rustig 
bij de poffertjeskraam.” In Bezuidenhout 
zullen de sirenes van parkeerplaats Overbosch 
nog een paar uurtjes klinken.
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Jonge klasgenoten maken carrière in de muziek

05MUZIEK

advertentie

Ongeveer twee jaar is de gemeente 
bezig met het vernieuwen  van het 
rioolstelsel in onze wijk. In Midden 
is besloten om een tweeledig 
stelsel aan te leggen, een voor 
vervanging van het huidige riool 
en een nieuw voor opvang van het 
oppervlaktewater.

Tegelijkertijd is besloten om als de 
straten dan toch open gaan voor werk 
aan het riool ook een herinrichting te 
laten plaatsvinden van de straten, dus 
bv nieuwe bomen , Haagse paaltjes 
op de hoeken etc. Omdat niet alles is 
gegaan zoals de gemeente hoopte is 
er nu ook overleg met het wijkberaad 
om te zien hoe men verder moet 
gaan.

Alle informatie die er ondertussen  
is komt zeer binnenkort beschikbaar 
op www.bezuidenhout.nl. 

Ze zaten beiden op de Nutsschool 
Bezuidenhout en in dezelfde klas. Na 
de middelbare school besloten ze van 
hun liefde voor muziek hun beroep 
te maken. Linda van Leeuwen 
koos voor het conservatorium en 
studeerde onlangs cum laude af in 
drums en zang. 
Thomas Hensbroek wilde meer doen 
met zijn kennis van housemuziek dan 
het produceren van housenummers en 
ze als diskjockey in clubs te draaien. 
Hij leerde het ondernemersvak, om 
professioneel house-evenementen en 
–party’s te kunnen organiseren. 
Twee portretten van jonge (22), 
gedreven wijkgenoten.

Door Adriaan Pels

Het is haar met de paplepel ingegoten: 
opa drumde, moeder drumt en zingt 
(jazz) en broer drumt. Zo lang Linda 
van Leeuwen zich kan herinneren was 
er een drumstel in huis. Dus dat was 
al vroeg ‘rammen op de potten en 
pannen’. Toen ze twaalf was, werd het 
serieuzer: op les in het Koorenhuis en 
in bandjes spelen. Na het vwo moest 
ze kiezen uit twee favoriete richtingen: 
medicijnen of muziek. Het werd 
muziek en nu is ze bachelor of music. 
En ze speelt en zingt als professional 
muzikant in verschillende bands.

In het rockwereldje wordt ze omschreven 
als supereffectieve en creatieve 
drummer, met een kenmerkende stijl 
en eigen rocksound. Met de zussen 
Laura en Janneke Nijhuijs vormt Linda 
het pop/rocktrio ReBelle, dat dit jaar 
als openingsnummer op het Beatstad 
Festival op het Malieveld stond. 
Een van de vele hoogtepunten in het 
vijfjarig bestaan van deze combinatie. 
Eerder dit jaar werden ze als een van 

NIEUW: op zondag kunt u bij ons lekkere pannenkoeken eten.

Ook zondags geopend voor een broodje of een gebakje. 

compleet ontbijt incl.verse	jus	en	koffie	€	6,75
maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur en zondag van 10.00 tot 13.00 uur

Huisgemaakte kwark-, appeltaart of brownie en de lekkerste carrot cake 
Al ons gebak is volgens oma’s recept

Wij	hebben	een	vernieuwde	lunchkaart	met	diverse	salades,	koude	en	warme	broodjes.	
Wij	bezorgen	ook	al	uw	broodjes	-	15	smaken	verse	thee	-	Gratis	WiFi	-	Terras met verwarming

Theresiastraat 142
2593	AT	Den	Haag
T:	070	-	385	82	61
F:	070	-	381	59	77

www.nieuwengelhard.nl

Tegen inlevering van deze advertentie het 2e kopje koffie of huiswijn naar keuze gratis

Ron en Linette

Linda: pop/rockdrummer én zangeres 
Foto: fotografie.nl

de zes Haagse bands door de gemeente 
uitgezonden naar het South by 
Southwest Festival in het Amerikaanse 
Austin, waar ze driemaal optraden. 
Verder speelden ze onder meer op het 
Crossing Border Festival en waren ze 
te zien en te horen op tv-zenders TMF 
en TV West, radiozenders Kink FM en 
Radio West.

Experimentele rock
Naast in ReBelle drumt Linda 
voor de afwisseling in de band 
Bombay Show Pig, befaamd om zijn 
experimentele/alternatieve rock. En ze 
is achtergrondzangeres in Splendid, 
een Haagse formatie, met nieuwe 
opvattingen over reggae. 
En ze geeft drumles, vooral aan 
kinderen, bij Kit Carrera’s Drumatelier 
in de Weimarstraat. Terwijl ze – iets 
heel anders dan muziek – al vanaf haar 
vijftiende een dag in de week in de 
bejaardenzorg werkt. Wat ze niet van 
plan is op te geven. Veel te leuk!
En de toekomstpannen? Met 
een kersvers platencontract bij 
Bladehammer Music / Sony ATV op 
zak wordt er keihard gewerkt aan het 
debuutalbum. 
En natuurlijk veel spelen. Misschien 
ooit nog eens met broer Jeroen, die nu 
op het Amsterdamse conservatorium 
ook drums (en basgitaar) studeert 
en ondertussen met Matteo Iannella 
(die de conservatoriumvooropleiding 
volgt) en Kai van Driel uit de Hendrik 
Zwaardecroonstraat een bandje van de 
grond proberen te krijgen.
Linda volgen? Kijk op www.
wearerebelle.nl en www.myspace.
com/bombayshowpig.

Hij is een van de drie gezichten van 
de wervingscampagne 2010-2011 
van Haagse InterCollege Business 
School: de student die het dankzij 
de opleiding gemaakt heeft. Zelf 
vindt Thomas Hensbroek dat hij nog 

Thomas: succesvol ondernemer én deejay

Berichtgeving 
rioolvernieuwing 
Bezuidenhout-Midden 
en -Oost

maar aan het begin van zijn carrière 
staat. Met hun bedrijf Exclusive 
Productions verzorgen hij en zijn 
partner housemuziek in Haagse clubs 
en Scheveningse strandpaviljoens. 
En hij treedt geregeld zelf op als 
dj, met eigen producties in een 
herkenbare stijl.  Met dat ‘draaien’ op 
houseparty’s is het eigenlijk allemaal 
begonnen. 

Van jongs af aan heeft Thomas iets 
met muziek. Het begon met een 
gitaar toen hij een jaar of acht was: 
lessen volgen en met vriendjes 
muziek maken. Wat later ontdekte 
hij de housemuziek, elektronische 
dansmuziek gemaakt op een 
personal computer in combinatie met 
elektronische muziekinstrumenten 
als synthesizer, sampler, keyboard 
en drumcomputer. Eerst was het 
nog van internet downloaden en 
vervolgens mixen van bestaande 
house, maar al spoedig begon hij zelf 
te produceren.
In kleine kring was zijn hobby al 
gauw bekend en werd hij op feestjes 
gevraagd de muziek te verzorgen. 
Van het een kwam het ander en zo 
mocht hij als vijftienjarige in grand 
café Byblos op het Plein draaien en 
rolde hij van lieverlee in de Haagse 
housescene. Zo was hij drie jaar vaste 
vrijdagavond-dj in Club Westwood 
en werkte hij voor de internationaal 
bekende dj Lucien Foort.  

Millers
Op het ogenblik is Thomas het 

drukst met het (mede-)organiseren 

van houseavonden in de nieuwe 

hot spot op het Plein club Millers, 

waarvoor hij onder meer befaamde 

houseproductielabels als Ministry 

of Sound, Defected in The House 

en Hed Kandi uit Engeland en het 

Amsterdamse Wicked Jazz Sounds 

contracteerde. Met dezelfde concepten 

verzorgde hij het afgelopen seizoen 

evenementen in de strandpaviljoens 

Buena Vista Beach Club en 
Boomerang Beach. De volgende 

stap is de activiteiten verleggen naar 

buiten de regio. De eerste contacten 

zijn daarvoor gelegd met Club Rex in 

Hilversum. Wie Thomas wil volgen 

en weten waar goede housemuziek 

wordt gedraaid, kijkt op www.

exclusiveproductions.com.

Thema’s

Wat is er tot nu toe bereikt door het wijkberaad?•	
Wat zijn de plannen voor 2011? •	
Deel uw ideeën en wensen met de wethouder en andere  •	

 bewoners.

Terugblik op het 2e tunnelproject•	

U bent van harte welkom om 20.00 uur (zaal open 19.30) in 

WDC Bezuidenhout, Johannes Camphuysstraat 25.

GRAAG TOT DAN

UITNODIGING

 
 
 
 
 
 
 
 

Thema’s: 

BEWONERSAVOND
maandag 1 november a.s. 
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OOG VOOR DETAIL: WIN EEN BOEKENBON! !. .
Ook voor deze editie zijn wij op zoek gegaan naar een verrassend detail
. 
De vorige foto uit editie 23 was voor bewoners een lastige opgave. Het ging om een detail 

dat zich bevindt in de Joan Maetsuyckerstraat en betreft een muurbeeld door Toon Dupuis 

aan de gevel van nummer 19. Een aantal van de inzenders had het juiste antwoord. Na 

loting is mevrouw de Korte de winnaar geworden, van harte gefeliciteerd! De boekenbon 

is af te halen bij het WDC Bezuidenhout. 

Wij dagen u deze keer graag weer uit om in de wijk goed om u heen te kijken. Aan u de 

vraag: waar bevindt zich naastgelegen detail? Stuur uw antwoord per e-mail of brief naar 

de redactie (zie colofon). U maakt kans op een boekenbon ter waarde van € 15,00 die 

door het kantoor van mr. E. Fransen ter beschikking wordt gesteld. 

Let wel: meedoen is voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag 

kan niet gecorrespondeerd worden. 

Waar bevindt zich dit detail?...

Cultuur in de wijk

De woningen van woningcorporatie 
Haag Wonen voor 55-plussers in de 
Johannes Camphuijsstraat bestaan 
10 jaar. Reden voor een feestje in 
het aan de overkant gelegen wijk- 
en dienstencentrum Bezuidenhout. 
De feestelijkheden vonden plaats 
na afloop van de jaarlijkse 
bewonersvergadering. 

Door de redactie

Men woont er graag. In de 38 twee- 
en driekamerappartementen is weinig 
verloop onder de bewoners, zo vertelt 
Wil Bouwman, penningmeester van de 
bewonerscommissie. Dat geeft aan dat 
de sfeer goed is. “Iedereen heeft het hier 
heel erg naar z’n zin. Het zijn ook echt 
mooie flats en we zitten hier heel centraal, 

vlak bij het station en de winkels in de 
Theresiastraat. En met de auto ben je zo 
de stad uit”, schetst Wil enkele pluspunten 
van het wooncomplex. 

Samen werken aan leefbaarheid
Er zijn twee gemeenschappelijke tuinen, 
die de bewoners zelf onderhouden. 
“Die zien er altijd heel verzorgd uit. En 
Haag Wonen zorgt er ook voor dat alles 
netjes blijft, door bijvoorbeeld eventuele 
reparaties snel uit te voeren”, aldus Wil. 
Daarbij is het ook belangrijk dat de 
bewonerscommissie heel actief is, 
vult voorzitter Henri Roso aan. En de 
samenwerking met Haag Wonen is volgens 
hem prima. Dankzij de gezamenlijke 
inzet van bewoners en corporatie is het al 
tien jaar lang goed wonen in de Johannes 
Camphuijsstraat. 

Heeft u de wijkkrant niet thuis 
ontvangen? Laat het ons weten!

Bewoners genieten van een feestelijk buffet.  Foto: Haag Wonen

advertentie

Iedere editie weer een suggesties voor een uitstapje in uw eigen 
wijk!

Door El Hoek

Tijdens de Dag van de Duurzaamheid 
begin vorige maand ging de verkiezing 
groenste zwembad van Nederland van 
start. De gemeente Den Haag heeft 
zwembad Overbosch officieel kandidaat 
gesteld voor deze onderscheiding.

Door de redactie

Zwembaden verbruiken veel energie. Met 
de verkiezing van het groenste zwembad 

van Nederland wil men zwembaden die 
duurzaam zijn belonen. Het groenste 
zwembad van Nederland ontvangt een 
bijzondere prijs: het groene startblok. 

Ook vindt de verkiezingsbijeenkomst 
op vrijdag 17 december 2010 plaats 
in een zwembad van Nederland. Dan 
worden alle winnaars van de verkiezing 
bekend gemaakt en worden de prijzen 
uitgereikt.

Zwembad Overbosch het ‘groenste’ zwembad van Nederland?

De trotse, genomineerde kandidaten. 

Foto: Gemeente Den Haag

De Verdieping van Nederland
Tot en met 16 januari is daar de 
tentoonstelling: “Nieuws op straat” 
te zien. Marskramers en hun handel. 
Het is een kijkje in de wereld van 
rondtrekkende handelaren. Er 
zijn uiteenlopende voorstellingen 
van boek- en prentverkopers, 
liederenzangers en (straat) venters 
te zien. Ook kunt u het drukwerk dat 
deze lieden verspreidden,bekijken.

Prins Willem Alexanderhof 5
tel: 070-3140911.  

maandag en zondag 
12.00u tot 17.00u 

dinsdag
9.00u tot 20.00u 

woensdag t/m zaterdag
9.00u tot 17.00u 

MEDIUMPRAKTIJK open-je-ogen
kijken, zien, waarnemen.

www.open-je-ogen.nl

voor meer info:
Medium Edwin van Houte
Juliana van Stolberglaan 194
2595 CM Den Haag
tel. 06-4711 4812
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Letterkundig Museum

Colofon

Letterkundig Museum
Tot en met 31 december: Het Pantheon-100 schrijvers-1000 jaar literatuur. 
Nederlandse en Vlaamse schrijvers vanaf de middeleeuwen tot heden.

Ook tot en met 31 december: De Nationale schrijversgalerij. Van Kader 
Abdolah tot Joost Zwagerman, van Louis Couperus tot Anna Enquist, van 
De Schoolmeester tot Toon Tellegen.

Prins Willem Alexanderhof 5 
tel: 3339666  

Dinsdag t/m vrijdag
10.00u tot 17.00u

zaterdag en zondag 
12.00u tot 17.00u
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Wist u dat...
… Ingrid van Engelshoven 
(D66), de nieuwe wethouder 
Onderwijs en Dienstverlening, 
stadsdeelwethouder Haagse 
Hout is?

… de Stichting 
Bewonerscomité 
Bezuidenhoutseweg al dertig 
jaar bestaat? 

... de struiken aan de lange 
kant van het Spaarwaterveld  
nieuwe stekken krijgen? Ook 
komen er twee lijsterbessen

... u gratis strooizout op 
kunt halen? Dit kan bij de 
Haagse afvalbrengstations, 
stadsboerderijen of 
stadsdeelkantoren.

… er een speciale pagina over 
de rioleringproblemen op www.
bezuidenhout.nl staat?

… www.verbeterdebuurt.nl een 
site is waarop u als bewoner 
de gemeente attent kan maken 
op gewenste verbeteringen 
in de buurt? Per e-mail wordt 
gevraagd uw idee te verifiëren. 

... de gemeente in de 
winterperiode het Haagse 
Bos gaat uitdunnen voor het 
behoud van een gezond Haags 
bos?

... het wijkberaad op zoek 
is naar getuigen van het 
Vergissingsbombardement?

.. er op 10 januari 2011 in 
WDC Bezuidenhout een 
Nieuwsjaarsreceptie voor alle 
bewoners is?

…  u voor € 7,50 per jaar 
donateur kunt worden van uw 
eigen wijkkrant? Uw donatie 
is welkom op gironummer: 
262020, t.n.v. Wijkberaad 
Bezuidenhout. 
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Als klein kind heb je vaste festiviteiten waar je je immens op kunt verheugen.

Allereerst is dat natuurlijk je verjaardag, een gebeuren dat je de nacht tevoren van 

je slaap berooft; naar school met een strikje in je haar en een tas vol snoep om uit te 

delen, plus wat extra’s voor de juf. Nog een feestje voor de favorieten uit de klas, (lastig 

kiezen) maar je komt er wel uit. Kortom, louter plezier, dat minder wordt als je groter 

groeit. Leuk hoor alle bezoek, maar dit jaar toch misschien, met alle gedoe rondom 

(brr) de bijkomende klussen in huis, eens even niet? 

Hoe dan ook, je zult toch van je moeten laten horen, vooral om te voorkomen dat je 

visite (met cadeautje) voor de deur staat terwijl jij je badkamer aan het witten bent. 

Hoera voor e-mail, TNT en telefoon. Gedoe, gedoe, vergeleken met het even wachten 

of je klasgenootjes ook echt kwamen.

Nee, waar ik mij mijn hele leven onveranderd op verheug is december. Daar kan geen 

enkele andere maand tegenop. OK, het mag dan meestal pokkeweer zijn maar wat 

is er leuker dan peinzen welk(e) familielid, collega of medewerker je nu – onder de 

dekmantel van staf, mijter en tabberd – eens even (keurig op rijm) gaat plagen met zijn/

haar tekortkomingen, missers, voorkeuren, gewoontes en noem maar op. Heerlijk!

Geen enkel ander land bezit bij mijn weten deze ludieke uitlaatklep. En met een beetje 

pech vinden Sint en Piet jou ook. Krijg je een gigantische stationsklok met knalrode 

wijzers met vermanende poëzie. Daaronder zit dan een smakelijke boterletter, want zo 

hoort het.

Als Sint en Piet naar Spanje zijn vertrokken wordt het langzaamaan tijd voor de kerst.

De dozen met Kerstspulletjes opzoeken dus. Helaas heb ik daar niet duidelijk: “Kerst” 

opgezet. Dat wordt dus weer een surpriseavond met kampeerspullen en alle rapporten 

et cetera van de middelbare school voordat de voorraad ballen, slingers, kaarsen, 

knijpertjes is gevonden.

Weer een reden om een heel klein boompje te kopen, maar wel lief zijn voor het milieu. 

Dat wordt er dus weer een met kluit, al heeft de vorige ondanks alle goede zorgen 

(water, mest, bemoedigend toespreken) het, op de gunstigste plek in de tuin, uiteindelijk 

opgegeven.

Heerlijk om weer eens op te ruimen en bij alle bekende kerstliederen op de radio uit 

volle borst mee te zingen. Ik ga zeker naar de middernachtmis op 24 december, voor 

het ceremonieel, maar ook omdat het zo aardig is dat je je toevallige buren daar, aan 

het eind van de dienst, een gelukkig kerstfeest toewenst. Je gaat dan bijna denken dat 

het wel goed komt met deze wereld.

Mocht je daar te optimistisch van worden, dan is er de chaos en herrie op oudejaarsavond. 

Ooit beleefde ik die, toen ik op een cursus zat, in Frankrijk. Als Nederlanders begaven 

wij ons om middernacht naar buiten, naar het vuurwerk kijken enzo. Maar wat was 

hier aan de hand? Niks, helemaal niks. Doodstil. Passerende buren wensten ons une 

bonne annee, en dat was alles. Alle herrieschopperij, het afsteken van voetzoekers, 

rotjes en vuurpijlen is kennelijk een Nederlandse gewoonte. Later waren buitenlandse 

collega’s verbijsterd over de vuurwerkverkoop bij hun nette sigarenzaak en helemaal 

over de orgie van pijlen en rotjes in hun nette straat.

Zelf mag ik ernaar kijken. Ik durf nog geen lont van zoiets aan te steken, al is die een 

meter lang. Maar het is leuk om te zien en het heeft zijn nut. Met deze gigantische 

herrie werden vroeger de boze geesten verdreven. Dat noemen wij nu bijgeloof, maar 

het aardige idee dat geen trol, gnoom, kobold of boze dwerg zich voorlopig hier zal 

wagen blijft.

Centrum Jeugd en Gezin Haagse Hout bestaat een jaar

Feest

COLUMNDoor buurtvrouw MarianneHet Centrum Jeugd en Gezin 
(CJG) Haagse Hout heeft een 
druk eerste jaar achter de rug. 
Want iedereen die betrokken is 
bij het opgroeien en opvoeden 
van kinderen heeft wel eens 
behoefte aan informatie. Vooral 
ouders hebben dan ook steeds 
meer de weg naar het CJG 
gevonden als ze een vraag 
hadden over de ontwikkeling 
van hun kind. 

Door Marieke Willemsen

Zoekt u een goede school 
of kinderopvang voor uw 
kind(eren)? Spelen uw kinderen 
wel met veilig speelgoed? Weet u 
de juiste informatieve website te 
vinden? Bent u op de hoogte van 
het inloopspreekuur van CJG? Dit 
zijn enkele vragen waarmee de 
medewerkers van het CJG u graag 
verder helpen. 

“Wij zijn onder meer een 
consultatiebureau en bieden 
bewoners onder andere een 
helpende hand op het gebied van 
opvoeden, jeugdgezondheidszorg 
en maatschappelijk werk”, vertelt 
Gerrit ter Horst, medewerker 
wijkcontacten en netwerken 
enthousiast. “De inzet van 
verschillende professionals op één 

locatie geeft ons de mogelijkheid 
bewoners in een breed scala 
van dienst te zijn. Je kunt altijd 
binnenlopen voor het maken van 
een afspraak met een van onze 
deskundigen.”

Ook worden er in het centrum 
regelmatig cursussen gegeven. Die 
kun je vinden op de website www.
cjgdenhaag.nl onder het aanbod 
van cursussen. Er is bovendien 
een speel-o-theek, waar speelgoed 
geleend kan worden en waar de 
kinderen onder begeleiding van 
hun ouders mogen spelen.

Bezoek voor meer informatie de 

balie van het Centrum Jeugd en 

Gezin 

Koningin Sophiestraat 120 

Of bel 0800-285 4070. 

Dat kan maandag tot en met vrijdag 

van 8.30 uur tot 17.00 uur. 

Op www.cjgdenhaag.nl (onderdeel 

stadsdee gehouden van de 

activiteiten die plaatsvinden in 

het CJG en op andere plekken in 

Haagse Hout.

Het pand van het CJG in Bezuidenhout. Foto: Marieke Willemsen

Het bestuur van het Wijkberaad Bezuidenhout houdt op 

maandag 10 januari 2011 

de nieuwjaarsreceptie voor alle bewoners van Bezuidenhout.

U bent van harte welkom tussen: 

17.00-19.00 uur in het Buurtcentrum Bezuidenhout 

aan de Johannes Camphuysstraat 25

UITNODIGING
nieuwjaarsreceptie
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Astrid Soeters, Reinier Groenevelt en Ed Schmidt

De Eerensplein 8 Den Haag

+31 (0)70 30 40 141

www.aremakelaars.nl

De nieuwe makelaar in het Bezuidenhout

Huis verkopen?

De Stichting Bewonerscomité 
Bezuidenhoutseweg heeft op 27 oktober met 
een feestelijke burenborrel haar 30-jarig 
bestaan gevierd. Voorzitter Henk Vos 
maakte van de gelegenheid gebruik recente 
activiteiten toe te lichten. Verder was er veel 
aandacht voor het Haagse bos
.
Door de redactie

Alle bewoners aan de Bezuidenhoutseweg 
tussen de Laan van Nieuw Oost-Indië en 
de Carel Reinierszkade waren door middel 
van een mooi vormgegeven uitnodiging van 
De Reclamewinkel, met een oude foto van 
de Bezuidenhoutseweg, uitgenodigd. Zo’n 
tachtig bewoners waren daarop ingegaan en 
waren aanwezig in het gebouw van Aegon die 
gastvrijheid verleende.

Voorzitter Henk Vos lichtte in zijn 
openingswoord het hoe en waarom van de 
stichting toe. In 1980 was er een controverse 
tussen een aantal bewoners en de gemeente over 
erfpachtrechten. Om hun belangen gezamenlijk 
te behartigen is toen de stichting opgericht. 
Recent heeft die zich onder andere ingezet bij 

Stichting Bewonerscomité Bezuidenhoutseweg 30 jaar
de herinrichting van de Bezuidenhoutseweg, 
voor meer doorsteken in de groenstrook in het 
midden van de weg. Onlangs is ook contact 
opgenomen over de bijna funeste schade die 
grasmaaiers aan de jonge boompjes in die 
groenstrook hebben toegebracht. 

Vervolgens vertelde Peter van Osch van 
Staatsbosbeheer over het wel en wee van ‘ons 
aller’ Haagse Bos. Dit bijzondere groengebied 
is ontstaan tussen de zogenaamde strandwallen 
en is een nimmer bebouwd gebied geweest – 
“nooit ging er een spade in de grond.” Het latere 
jachtgebied, met aanvankelijk slechts schaarse 
bebouwing voor de jagers op de plaats van het 
huidige Binnenhof, is door de eeuwen heen 
geleidelijk omsloten geraakt door het uitdijende 
Den Haag. Thans ligt het bos er goed verzorgd 
bij, de buurtbewoners gaven Staatsbosbeheer 
daarvoor spontaan een open doekje.

Die tevredenheid heeft weleens ontbroken. 
Aan het eind van de 19e eeuw was er groot 
ongenoegen onder de Haagse bevolking over 
de verloedering van het bos: veel onbegaanbare 
delen door gebrek aan uitdunning, weinig 
wandelpaden en veel ontoegankelijk moeras 

aan de zuidzijde. Een commissie bracht in 1898 
op verzoek van de gemeente een rapport uit 
over de gewenste verbetering. De oprichting 
van Staatbosbeheer in 1899 is wellicht een 
uitvloeisel van dit rapport.

Tot het eind van een geanimeerde avond 
beantwoordde Peter van Osch in kleine kring 
veel gehoor vele vragen. Onder meer over een 
eventuele verkoop van delen van het Haagse 
Bos en/of het Malieveld om de 100 miljoen 
bezuiniging uit het regeerakkoord te realiseren.                                                                                 
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Pannenkoekenboerderij Meijendel

Back to the sixties party!
Zondag 18 December hebben wij een spetterend optreden met 60er jaren muziek met 

Dorine & Roefie Huiting, Major Tom en Levy Joe.  

 
Entree € 15,- Voorverkoop Boerderij Meyendel 070-5179601

Tevens kunt tijdens de wintermaanden op donderdagavond 
vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur bij ons terecht voor een 
heerlijk stamppotenbuffet (2 soorten). Reuze gezellig en 
lekker tijdens de wintermaanden. Ook serveren wij een 
captains dinner voor slechts € 12,50! 
 

Natuurlijk bent u ook van harte welkom voor uw party of 
bedrijfsuitje. Wij stellen graag een op uw wens afgestemd 
arrangement samen tegen een zeer schappelijke prijs.
 

Voor meer informatie: bel 070-5179601

Verslag Bewonersavond Bezuidenhout

De jaarvergadering begint met een 
kleine teleurstelling als blijkt dat 
stadsdeelwethouder Ingrid Van Engelshoven 
haar bezoek heeft afgezegd. De bewoners 
van de wijk hadden wel wat meer willen 
horen over de voorgenomen bezuinigingen 
door het college van B & W van 7,7% (€ 
5.000 voor het wijkberaad) in 2011. Inzet 
is het plan om te bezuinigen op bestaande 
bewonersorganisaties, ten gunste van 
activiteitensubsidies. Het bestuur geeft een 
korte toelichting op deze plannen en kondigt 
ook gelijk een nieuwe samenstelling van het 
wijkberaad aan. 

Door Pascal Degen

Voorzitter Arènso Bakker stopt in verband met 
zijn drukke baan; de huidige vicevoorzitter 
Jacob Snijders neemt zijn taken over. Ook 
secretaris Leo Dijk stopt wegens zijn drukke 
baan en wordt opgevolgd door Pieter Smeele, 
die overigens in de loop van het jaar de wijk 
verlaat. Voor de penningmeester wordt nog een 
opvolger gezocht. 

Koos van der Veen verheft zijn stem, hij is boos 
en stapt uit het wijkberaad. Hij spreekt over 
haatmails, slechte communicatie en onbetaalde 
advocaatkosten. De wijkberaadvoorzitter wil 
niet ingaan op deze kwestie, waarmee hij de 
vrede redt en misschien ook wel een eervolle 
aftocht. Koos krijgt toch een herfstboeket van 
hem en applaus van de zaal. Uw reporter zal 
binnenkort een kop koffie gaan drinken met 
Koos! 

Snijders vertelt dat er al lang overleg is 
met Staatsbosbeheer om het Haagse Bos te 

verkopen. Maar volgens de Acte van Redemptie, 
een oud document uit 1576, heeft Willem van 
Oranje laten vastleggen dat het bos “nooit en te 
nimmer” verkocht kan worden. Wat de rechtbank 
uiteindelijk zal oordelen is onduidelijk. 

Will Wilhelmy Damsté-Batenburg heeft een 
succes te melden. In april zal op de hoek 
Van Heutszstraat en Loudonstraat de jeu de 
boulesbaan feestelijk geopend worden. (zie 
www.lesamisdefanny.wordpress.com). Er 
komen bankjes, echte scorepalen, en zelfs 
een rijtje parapluplatanen, die volgend jaar in 
de zomer voor schaduw en verkoeling zullen 
zorgen. De aanvraag bij de gemeente duurde 
twee jaar, de aanleg van de baan drie maanden. 
Ook Marco Fehres vertelt over een geslaagd 
project; onder leiding van kunstenaar Damir 
Segon werd samen met een groep jongeren 
een graffitikunstwerk in de fietstunnel aan de 
Nicolaas Beetslaan gespoten. De afbeeldingen 
in de tunnel zijn gebaseerd op het werk van 
Roy Lichtenstein (bekend om zijn popart) en 
zijn bedoeld om de fietsroute minder onveilig te 
laten aanvoelen en jongeren trots met kunst en 
graffiti te laten werken.

Jacob Snijders vertelt vervolgens levendig 
over het saneren van het rioolstelsel in de 
wijk, hij noemt zichzelf gekscherend de 
‘strontpijpexpert’. Vanaf het begin van het 
project zijn enige bewoners actief geweest 
richting de gemeente om te waarschuwen voor 
eventuele gevolgen van deze riooloperatie 
en ook om een beetje invloed te hebben op 
de herinrichting. Omdat niet alles is gegaan 
zoals de gemeente hoopte (verzakkingen door 
graafwerkzaamheden) is er nu ook overleg met 
het wijkberaad om te zien hoe men verder moet 
gaan. Meer informatie staat op de website.

Bezuinigingen B & W en de gevolgen voor 
de wijk

De redactie van 

Bezuidenhout 
Nieuws 

wenst u 

prettige feestdagen en 

een gelukkig en gezond 

2011 toe!

Bezuidenhoutse weg.

Foto: Archief Bezuidenhout Nieuws
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Nieuw elan in de Theresiastraat veroorzaakt sneeuwbaleffect

05WIJKINFO

Bakker Stefan Hessing is voorzitter 
van de ondernemingsvereniging van 
de Theresiastraat en als het aan hem 
ligt gaat er heel veel veranderen in 
deze winkelstraat. Hij wil dat bereiken 
door de ondernemersvereniging nieuw 
leven in te blazen en gezamenlijk te 
investeren in de vitaliteit van de straat 
en merkt dat zijn enthousiasme erg 
aanstekelijk werkt. Hij spreekt al van 
een sneeuwbaleffect.

Door El Hoek

Vanouds her is de Theresiastraat een straat 
met een zeer gevarieerd winkelaanbod. 
Er zijn kleine, ambachtelijke winkels 
maar ook het grootwinkelbedrijf is in de 
straat gevestigd. Volgens Stefan Hessing 
gebeurt er helaas de laatste jaren heel 
weinig structureels en zijn de meeste 

ondernemers te afwachtend. Ze gaan 
ervan uit dat de ander het wel zal doen. 
Maar dat gaat veranderen.

Bakker Hessing weet het bijna zeker – 
hij neemt nog een slag om de arm – dat 
de Theresiastraat een facelift krijgt. Hij 
is van plan de ondernemingsvereniging 
nieuw leven in te blazen en deel te 
nemen aan het zogeheten project BIZ. 
BIZ staat voor Bedrijven Investerings 
Zones, ofwel gebieden waarbinnen 
ondernemers gezamenlijk investeren in 
een aantrekkelijke en veilige winkel- en 
bedrijfsomgeving, een initiatief van de 
Kamer van Koophandel en de gemeente. 
Het door de winkeliers samen met de 
gemeente opgestelde vijfjarenplan bestaat 
uit een boekwerk van 40 pagina’s, waarin 
alle plannen vermeld staan. Een greep 
uit de plannen om de straat kwalitatief te 
verbeteren/mooier te maken:

Parkeerbeleid verbeteren• 
Veiligheidsmaatregelen nemen door • 
de aanleg van een extra zebrapad

Instellen van een snelheidsbeperking• 
Aanleggen van een mooie • 
feestverlichting

Plaatsen van bloembakken• 
Maken van versieringen boven de • 
weg, met hangende bloembakken

Gezelliger maken van de trottoirs• 
Plaatsen van bankjes• 
Bestrating verbeteren (is al aangepakt)• 
Geen aparte stopstrook meer voor bus• 
Een heus jazzfestival organiseren• 
Sinterklaasviering nieuw leven • 
inblazen.

Verkocht! Het was het laatste woord 
van de presentatie van het winnende 
team van De Uitdaging 2010 die 
er met de juryprijs van 500 euro 
vandoor ging. Jeugd Bezuidenhout 
Schoon (JBS) van VOOR Welzijn 
veilden hun door jong en oud samen 
gemaakte recycle kunstwerken 
voor het Wereld Natuur Fonds. 
De jury koos dit team als winnaar 
omdat ze onder de indruk was van 
het milieu-aspect van het project, 
de duurzaamheid en de geweldige 
presentatie en PR die zij tijdens de 
finale leverden.

Door de redactie
 
Haagse Hout
Ruim 450 wijkbewoners uit het 

Zinderende finale van De Uitdaging 2010 gewonnen door Jeugd 
Bezuidenhout Schoon! 

Haagse Hout kwamen vrijdagmiddag 
26 november jl. naar de finale van 
De Uitdaging 2010. Daar konden zij 
zien hoe de teams zich de afgelopen 
3 maanden hebben ingezet voor de 
wijk. Wethouder Van Engelshoven 
presenteerde de finale. Zij stelde 

kritische vragen aan de teams en liet 
de jury spreken. Ook bleek zij een 
actief bieder te zijn tijdens de veiling 
van het winnende team. Met een 
recycle schilderij nam zij afscheid 
van de deelnemers. Tineke Hooiveld, 
stadsdeeldirecteur Haagse Hout, 
overhandigde namens de vrijwillige 
jury de juryprijs aan het winnende 
team!
 
Publieksprijs
Maar JBS was niet het enige team 
die er met een prijs vandoor ging. 
De jongeren en ouderen van de 
Sportieve Nutsjes gingen er namelijk 
in een spannende eindsprint met de 
publieksprijs vandoor. Zij wisten de 
meeste on-line en finalestemmen te 
bemachtigen.

Tegen inlevering van deze advertentie het 2e kopje koffie of huiswijn naar keuze gratis

Ron en Linette

Theresiastraat 142
2593 AT Den Haag
T: 070 - 385 82 61
F: 070 - 381 59 77

www.nieuwengelhard.nl

NIEUW: op zondag kunt u bij ons van erwtensoep en Glühwein genieten.

Ook zondags geopend voor een broodje of een gebakje. 

compleet ontbijt incl.verse jus en koffie € 6,75
maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur en zondag van 10.00 tot 13.00 uur

Huisgemaakte kwark-, appeltaart of brownie en de lekkerste carrot cake 

Al ons gebak is volgens oma’s recept

Wij hebben een vernieuwde lunchkaart met diverse salades, koude en warme broodjes. 
Wij bezorgen ook al uw broodjes - 15 smaken verse thee - Gratis WiFi - Terras met verwarming

Stichting Boog en het wijkberaad Bezuidenhout 
zijn  op zoek naar mensen die getuige zijn geweest 
van het bombardement op het Bezuidenhout. 
Deze tragedie vond plaats op 3 maart 1945, 
twee maanden voor de bevrijding.

Dit vergissingbombardement heeft het uiterlijk 
van Bezuidenhout ingrijpend veranderd. De 
gevolgen hiervan zijn ook nu nog te zien aan de 
hand van de na-oorlogse architectuur in met name 
het middendeel van de wijk. 

Veel dramatischer zijn de gevolgen voor de mensen 
die het bombardement zelf hebben meegemaakt; 
het verlies van je persoonlijke bezittingen, je huis 
en het meest ingrijpend het verlies van je naaste 
familieleden en vrienden.

Vanuit het Wijkraad is het verzoek gekomen 
om in het voorjaar van 2011 leerlingen van de 
basisscholen in de wijk kennis te laten maken 
met de ervaringen van de ooggetuigen van dit 
bombardement.

Getuigen gezocht 
Vergissingsbombardement 
voor onderwijsproject

De gemeente en KVK geven subsidie op 

voorwaarde dat de plannen waarvoor het 

geld bedoeld is ook worden uitgevoerd. 

Voor het BIZ-project is een meerderheid 

van tweederde van de ondernemers in 

de straat nodig. Om die meerderheid te 

bereiken gaat Stefan Hessing, met Wim 

en Yvette Schmale van Etos en Gert 

Barnhoorn van Well Insured, bij alle 

winkeliers en de andere ondernemers 

langs met een lijst met voorstellen 

voor veranderingen/verbeteringen. 

De ondernemers mogen de plannen 

rangschikken met scores van 1 tot 10. Als 

een meerderheid van tweederde wordt 

bereikt – en die kans is heel groot – gaat 

er vanaf januari 2011 veel veranderen. 

Tot voor kort waren vooral de kleine 

bedrijven actief in de winkeliersvereniging. 

De grote bedrijven konden zich onttrekken 

aan de activiteiten – men was op 

vrijwillige basis lid – en deden niet mee 

aan verbeteringen. Nu wordt binnen het 

BIZ-project elk bedrijf verplicht een vaste 

financiële bijdrage te betalen, waardoor er 
veel meer mogelijk wordt.

Het is volgens Stefan Hessing de 

bedoeling de straat zo attractief te 

maken dat ook speciaalzaken zich zullen 

vestigen. Daardoor komt er nog meer 

variatie in het aanbod, wordt leegstand 

voorkomen en kan de straat ook voor 

het grootwinkelbedrijf aantrekkelijker 

worden.

Heeft u interesse om uw ervaringen mee 

te geven aan de jongste generatie van 

Bezuidenhout? Neem dan contact op met: 

Harry de Groot

Stichting Boog

telefoon: 070-3121212

e-mail: groha@boog.nl

JBS  met de 1e prijs o.l.v. Ricky Thijssen. 

Foto: Stichting Boog

De Theresiastraat. Foto: El Hoek

Stijl & Traditie Uitvaartzorg

J.S. van der Meer

Aandacht, tijd en betrokkenheid.

Zelfstandig uitvaartverzorger aan De Eerensplein 31

2593 NB in Bezuidenhout, 070-7070007

www.stijlentraditie.nl

Ook voor bijzondere 

rouwvoertuigen: Daimler, 

Citroën DS, Traction en CX.

Graag nodig ik u uit voor een 

vrijblijvend en oriënterend 

gesprek, 

Johan van der Meer


