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Officiële opening Jeu de boulesbaan 
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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 24 was voor bewoners een lastige opgave. Het ging om een 

detail dat zich bevindt in de Stuyvesantstraat, om precies te zijn betreft het nr.122, de 

huisartsenpraktijk van dr. Hofmans.  Een aantal van de inzenders had het juiste antwoord. 

Na loting is W.H. Chen 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

Op zaterdag  23 april zal wethouder Ingrid 

van Engelshoven de nieuw aangelegde 

Jeu de Boulesbaan op de hoek van de 

Van Heutszstraat/Loudonstraat officieel 
openen. Vanaf 14.00 uur beginnen de 

festiviteiten, uiteraard met een Frans 

tintje. Een hapje en een drankje en er 

worden demonstraties gegeven om u te 

verleiden tot dit spel.

Door Will Wilhelmy Damsté-Batenburg

Het ‘Boulodrome sous les platanes’ (onder 

de platanen) is op verzoek van omwonenden 

door de gemeente aangelegd op de hoek van 

de Van Heutszstraat/Loudonstraat (naast 

het Stadsdeelkantoor), met als doel de 

sociale contacten tussen buurtbewoners te 

stimuleren. Het terrein ziet er schitterend 

uit met de paraplu-platanen, de bankjes en 

de scorepalen. 

Bent u ooit in Frankrijk geweest, dan heeft 

u vast wel eens staan kijken naar dit spel. 

De combinatie van het wedstrijdelement 

en het gezellig samen zijn maakt dit zo 

leuk om te doen. Bovendien is het voor 

alle leeftijden. Voor ouderen zijn er zelfs 

magneetjes in de handel om de ballen op 

te rapen zonder te hoeven bukken. Wilt u 

zelf niet deelnemen aan een wedstrijdje, 

dan is het ook een aantrekkelijk spel om 

naar te kijken. Lekker in het zonnetje op 

een bankje.

Omwonenden zullen regelmatig cursussen 

en toernooien organiseren en zijn 

verantwoordelijk voor het onderhoud van 

deze baan. 

Heeft u interesse? Wij zijn te bereiken via 

www.lesamisdefanny.wordpress.com of kom 

gewoon eens kijken.

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

Jeu de Boulesbaan aan de Van Heutszstraat/Loudonstraat  Foto: Will Wilhelmy Damsté-Batenburg

advertentie

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

Door El Hoek

Door de redactie

De wijkwebsite is onlangs voorzien 

van een discussieforum over het wel en 
wee van Bezuidenhout. De bedoeling 

is dat u als bewoner ideeën uitwisselt 

en met andere bewoners discussieert 
over uw wijk. Heeft u goede ideeën, 

opmerkingen, nuttige suggesties of 

vragen log in op het forum en doe mee 

met de discussies.

Wilt u mee discussiëren over allerlei zaken 

betreffende onze wijk, zoals veiligheid, 

vervuiling of verkeersproblematiek, ga 

dan naar: www.bezuidenhout.nl/forum 

of ga naar www.bezuidenhout.nl log in, en 

geef uw mening. 

Hopelijk gaat u in groten getale gebruik 

maken van dit forum, zodat de werkgroep 

Bezuidenhout en de gemeente Den Haag, 

Digitaal Forum voor bewoners
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maar zeker ook u zelf, bij kunt dragen aan 

het verbeteren van onze/uw eigen fijne 
wijk.

Het succes van het forum is in grote mate 

afhankelijk van het aantal bewoners dat 

meedoet. Daarom tevens het verzoek aan 

ieder die dit leest om dit bericht naar zoveel 

mogelijk medebuurtbewoners te delen. 

Kortom het succes hangt van u mening af!

Twee tentoonstellingen in het Kinderboekenmuseum!

Kikker en zijn vriendjes krijgen een vast onderkomen in het Kinderboe-
kenmuseum. Op 20 maart begint de tentoonstelling voor de allerkleinsten 
(van 3 t/m 6 jaar). De Kikkerboeken zoals: Kikker is verliefd en Kikker is 
bang van Max Velthuijs worden letterlijk verbeeld. De kinderen leren over 
grote emoties als liefde, angst en blijdschap. In een aparte speelruimte 
stappen ze die wereld binnen en beleven er een bijzonder avontuur. 

Papira. Deze tentoonstelling is voor kinderen van 7 t/m 13 jaar en gaat 
over het monster Inktvraat. De kinderen moeten tijdens een avontuurlijke 
tocht het monster met  veel fantasie en hulp van bijvoorbeeld Pipi Lang-
kous of Minoes proberen te verslaan. Ze gaan met ‘Slurper’ op avontuur  
in literair Luilekkerland, dat Papira heet. Dwalend door het Diepe Den-
kersdal en de Dwarse Dondersteenmijn ontmoeten ze schrijvers, tekenaars 
en verhaalfiguren. Kinderen mogen zelf verhalen, strips of raps maken.

Het Kinderboekenmuseum is gevestigd in het gebouw van de Koninklijke 
Bibliotheek. De hoofdingang van dit complex is ook de ingang van het 
museum en bevindt zich tussen het C.S en de Utrechtse Baan.

Voor openingstijden en toegangsprijzen zie: www.kinderboekenmuseum.nl

Tentoonstelling in het Letterkundig Museum

Een literaire ‘roadtrip’

Dertig dagen was Aad Meinderts, directeur van het Letterkundig Museum 
op ‘bedevaart’  langs de graven van honderd prominente schrijvers. Hij 
reisde van Jeruzalem tot Amsterdam en van Elmina (een stadje in Ghana) 
tot Antwerpen en legde op elk graf een witte roos als een eerbetoon aan 
deze schrijvers. Omdat zij de literatuur hebben gemaakt tot wat deze nu is.  
Het was een onvergetelijke reis, vol met passionele verhalen en ontmoe-
tingen. Meinderts heeft voor deze tentoonstelling in het museum alles in 
woord en beeld vastgelegd. 

Alle 100 filmpjes zijn tevens op internet te bekijken.

Over deze tentoonstelling is een boek uitgekomen: Een literaire roadtrip. 
Het is een persoonlijk en beeldend boek over zijn reis en de honderd au-
teurs wier graven hij heeft bezocht. Het boek bevat meer dan tweehonderd 
schitterende foto’s.

Voor openingstijden en toegangsprijzen zie: www.letterkundigmuseum.nl 

Staat uw bedrijf niet in deze editie? 

Gemiste kans, want hier 
had uw advertentie kunnen 

staan!
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Wist u dat...
…u voor €7,50 per jaar donateur kunt 

worden van uw eigen wijkkrant Bezuidenhout 

Nieuws? U kunt uw donatie storten op 

Girorekeningnummer: 262020 t.n.v. Wijkberaad 

Bezuidenhout. Alvast bedankt!

… Nico’s Snackbar (sinds 1955) in de 

Stuyvesantstraat het gezondst frituurt van 

alle onderzochte Haagse snackbars? De 

Consumentenbond deed een test. 

Landelijk staat Nico’s, van 75 snackbars, op de 

tweede plaats. 

… in veel huizen het binnenmilieu niet gezond 

is? De GGD daarom tot en met april 2011 een 

campagne organiseert over het onderwerp 

‘Gezond Wonen’? Een fototentoonstelling gaat 

door onze wijk reizen.

… in de speeltuin aan de Van der Wijckstraat 

een voetbalkooi is gebouwd?

… u weer subsidie aan kunt vragen voor 

een te organiseren ‘straatfeest’? U kunt de 

aanvraag tot 1 juni 2011 indienen en het 

aanvraagformulier hiervoor is te 

downloaden via vww.denhaag.nl

… Raymond Taal, beheerder van het 

Spaarwaterveld, bezoek heeft gehad van 

minister Edith Schippers van VWS? Zij had 

deze Richard Krajicek Playground gekozen om 

onder meer Richard Krajicek € 567.130 voor 

zijn foundation te overhandigen. 

… in maart in de Christus Triumfatorkerk 

een voorlichtingsavond over de 

rioolwerkzaamheden in Bezuidenhout-Midden 

wordt gehouden? Kan Bezuidenhout-Oost van 

leren wat verwacht kan worden. Volg voor de 

exacte datum Bezuidenhout.nl/forum. 

… er tot 15 maart in Bibliotheek Bezuidenhout 

een fototentoonstelling over het bombardement 

van 3 maart 1945 te zien is? 

… er op 19 maart in de Christus Triumfatorkerk 

om 16.00 uur een lezing is door auteur Kristien 

Hemmerechts? 

… op 23 april om 14.00 uur de nieuwe jeu de 

boulesbaan op de hoek van de Loudonstraat/

Van Heutszstraat officieel door wethouder 
Ingrid van Engelshoven wordt geopend? Het 

gerucht gaat dat de Franse ambassadeur komt

… er op Koninginnedag weer een vrijmarkt op 

het Spaarwaterveld is?

… de nieuwe seniorengids uit is? Verkrijgbaar 

in de I-Shop in WDC Bezuidenhout. 

Voor meer informatie over de seniorengids zie: 

www.cipo.org

…u zelf voor een nieuwe editie van de 

wijkkrant onderwerpen kunt aandragen bij de 

redactie (zie hiervoor de colofon)?
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Zou het ooit wennen, de keren dat je ’s ochtends de gordijnen opentrekt en direct ziet: 
dit wordt weer niks?

Het is niet opvallend koud of warm voor de tijd van het jaar, dat meldde de weervoorspeller 
op de radio ook al en er is kans op neerslag. Dat is prachtig geformuleerd want het kan 
vriezen of het kan dooien met die ‘kans’ en het houdt de aandacht van de luisteraar.

Het KNMI (let wel: ons Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, niet 
zomaar een clubje amateurs) verzorgt de onderbouwing van deze druk beluisterde 
nieuwsvoorziening.

Het schijnt de meest populaire uitzending op de radio te zijn, zelfs voetbaluitslagen 
komen op de tweede plaats.

Ook handig als basis om op je werk van die gesprekken bij de koffieautomaat te voeren 
en alle clichés over het klimaat in deze vochtige delta van allerlei grote rivieren uit de 
kast te halen.

Daarbij hoort wat gemopper. Het is vaak te koud/te warm voor de tijd van het jaar, het 
regent alweer of de lente laat dit jaar wel lang op zich wachten.

Wanneer hebben we weer eens een echte zomer/winter? Zodat je die frivole zomerjurk 
of die modieuze skibroek kunt dragen? En wanneer komen al die bolletjes krokussen, 
narcissen etc., maar ook de dahlia’s nu eens tot bloei?

Of in huisvrouwenjargon: Wanneer kun je je wasje eens lekker fris buiten laten 
wapperen? Om maar te zwijgen over het kleedjes kloppen waarmee je kon laten zien 
hoe ‘n goede huisvrouw je was. Officieel mocht dat niet op de openbare weg: pech voor 
huisvrouwen zonder plaatsje of tuintje. Die liepen – zo wil de overlevering – het risico 
van een bekeuring als ze de mattenklopper op straat durfden zwaaien als het weer 
gunstig was.

Daar werd nogal eens over gemopperd als ook over het feit dat je nooit eens je was 
lekker buiten kon hangen. Verleden tijd, daarvoor heb je nu toch een droger? En ik zie 
of hoor ook niemand een kleedje kloppen, allemaal vaste vloerbedekking.

Je zou verwachten dat er nu minder geklaagd wordt over het weer, maar nee.
Ik ken het van arriveren op het werk en aldaar je paraplu uitschudden, of je rillerig van 
koude wind of iets dergelijks rond een bekertje koffie draperen en mopperen:
te veel regen, te veel wind, te koud voor de tijd van het jaar. Krijgen we nog eens een 
echt voorjaar, een echte zomer etc.?

Gesprekjes van niets maar het lucht wel op. Nooit iets vreemds aan gevonden tot 
buitenlandse collega’s die hier ervaring kwamen opdoen, bij een informele borrel 
opbiechtten wat hen was opgevallen. Nummer een bleek: dat wij het zo veel over het 
weer hadden.
Dat hadden ze in eigen EU-land niet. Het moest daar altijd ergens over gaan.
Wel vonden sommigen dat heel slim van die Nederlanders, want hier kon je nooit 
ruzie over krijgen. Voor het weer was immers niemand verantwoordelijk, je kon er dus 
neutraal meningen over uitwisselen onder elkaar.

Sindsdien ben ik daar natuurlijk op gaan letten, en ja hoor, we hebben het hier en daar 
met jan en alleman op het werk maar ook bij de tramhalte over die grote onzekere 
factor: het Nederlandse weer.

Je kunt er niets aan doen maar het kan wel je hele vakantie op de Veluwe verpesten. 
Mijn ouders sleurden altijd de hele voorraad spelletjes mee. Ik heb als oudste, zonder 
excuus dat het voor mij te moeilijk was of dat ik het nog niet snapte, wat afgekaart,

Gemonopolyd, gezwartepiet, etc. met broertjes en zusjes. Wel heb ik daarvan behendig 
valsspelen geleerd, die kleuters van toen kunnen nog niet tegen hun verlies.

En ja, wij Nederlanders hebben het vaak over het weer. Je kunt er lekker met iedereen 
over babbelen.

Hoe slecht het ook beoordeeld wordt, voor weinigen is het een reden om te emigreren. 
Maar desnoods met een wildvreemde het even grondig afkeuren, dat lucht in ieder 
geval op. We weten namelijk allemaal precies hoe wij het zouden regelen.

Ongenoegen over extreme verhoging parkeervergunning voor 
tweede auto

Weer

COLUMNDoor buurtvrouw Marianne

De gemeente Den Haag vindt dat 

huishoudens die meer dan één 

auto op straat parkeren, voor die 

tweede en een volgende auto meer 

moeten betalen dan voor de eerste. 

Daar is iets voor te zeggen. Maar 

vergeleken met het tarief van vorig 

jaar voor twee auto’s, is het nieuwe 

bedrag meer dan driehonderd 

procent hoger. Dat is wel een heel 
flinke stap. Bovendien bevat de 
nieuwe regeling verschillende 
onbillijkheden.

Door Adriaan Pels

Wie vorig jaar twee auto’s op 

straat parkeerde, betaalde daarvoor  

€68,88 per auto per jaar = totaal 

€137,76. Nu wordt dat €36 voor 

de eerste en €420 voor de tweede =  

€456 totaal.

Een onbillijkheid is dat er gerekend 

wordt per huishouden, zoals ook bij 

de afvalstoffenheffing gebeurt. Maar 

soms is er helemaal geen sprake van 

een ‘tweede’ auto, maar van de auto 

van een inwonende zoon of dochter 

of een andere huisgenoot.

Een andere onredelijkheid schuilt 

in de gelijktijdig doorgevoerde 

harmonisatie van de tarieven binnen 

de gemeente: overal hetzelfde tarief, 

ongeacht het aantal dagen en uren 

dat betaald parkeren van kracht is. 

Bijvoorbeeld in het centrum van 

Den Haag geldt betaald parkeren 

alle dagen van de week en vrijwel 

de gehele dag, terwijl je op de 

Bezuidenhoutseweg alleen op 

werkdagen en dan alleen van 9.00 

tot 14.00 uur plezier hebt van je 

vergunning. Breidt die periode dan 

ook uit, zodat ik meer kans heb 

mijn auto kwijt te kunnen, aldus 

Menno Pijpers, bewoner van de 

Bezuidenhoutseweg. 

Bovendien komt er dan via de 

parkeermeters meer geld in het 

laatje, en kunnen de vergunningen 

weer goedkoper worden.

Parkeren wordt duurder in Bezuidenhout.

Bezwaren

De heer Pijpers, en anderen, hebben 

hun bezwaren bij de gemeentelijke 

afdeling Parkeren kenbaar gemaakt, 

maar dat heeft tot nu toe niets 

opgeleverd. Hoofd Parkeren drs. F. 

Mol wijst erop dat het hier om een 

besluit van de gemeenteraad gaat, 

waarvoor je dus daar moet zijn. 

Dat kan binnenkort, als een eerste 

evaluatie wordt behandeld en burgers 

kunnen inspreken. Hou voor de datum 

Bezuidenhout.nl forum in de gaten. 

Een mogelijkheid is ook om vooraf 

gemeenteraadsleden te benaderen. 

Voor onderling overleg kun je via 

mennopijpers@casema.nl met Menno 

Pijpers contact opnemen. 

Buurt Interventie Team voor Bezuidenhout-Oost iets voor U?

Bent u begaan met de leefbaarheid in uw wijk? 

Dan bent u van harte welkom op 29 maart vanaf 19.30    uur in het Wijk- en 
Dienstencentrum aan de Johannes Camphuysstraat 25.

Er vindt dan een informatieavond plaats, waarin werkgroep Oost van het Wijkberaad Bezuidenhout 
u zal informeren over wat een Buurt Interventie Team (BIT) inhoudt. Enkele afgevaardigden van 
bestaande BIT-teams zullen over hun ervaringen vertellen. 
Als uw interesse is gewekt dan kunt u zich aan het einde van de avond inschrijven om actief mee te 
gaan denken over de invulling van een Buurt Interventie Team in Bezuidenhout-Oost.

U bent op 29 maart vanaf 19.30 uur van harte welkom in het Wijk- en Dienstencentrum aan de 
Johannes Camphuysstraat 25.  
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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?

Jacob Snijders is sinds de laatste 
jaarvergadering voorzitter van het 
wijkberaad. Als zijn eerste taak ziet hij 
het bewaken van de financiën en het 
waarborgen van de continuïteit. Daar 
zal echter hard aan gewerkt moeten 
worden, zegt hij, want met het nieuwe 
beleid van de gemeente kan de wethouder 
8o tot 90% korten op de basisfinanciën. 
Maar door  goed op te letten en waar 
nodig actie te ondernemen, kan toch nog 
veel verbeterd worden in de wijk, is zijn 
mening.

Door Nike van der Wenden

Belangrijk om te weten voor de lezers 
van Bezuidenhout Nieuws vindt Jacob 
Snijders dat hij een geboren en getogen 
Bezuidenhouter is. Hij is geboren in de 
Johannes Camphuysstraat, heeft op de Den 
Hertogschool en het Zandvliet College 
gezeten en was lid van de padvinderij.
Ook zijn kinderen zitten in de wijk op 
school en zijn vrouw geeft les op de 
Van Hoogstratenschool. Kortom: een 
Bezuidenhouts gezin, 
Jacob Snijders woont hier nu drieënvijftig 
jaar en heeft naar zijn gevoel veel plezier 
beleefd in de wijk. Nu hij de tijd heeft 
hoopt hij een x-aantal jaren wat terug te 
kunnen doen voor het Bezuidenhout.

Historische lantaarnpalen
Snijders kwam in de schijnwerpers voor 
de functie door zijn bemoeienissen – 
samen met enkele andere bewoners 
van de Van Imhoffstraat – om de 
historische lantaarnpalen teruggeplaatst 
te krijgen toen deze straat door de 
rioleringswerkzaamheden toch al op de 
schop ging. Dat had heel wat voeten in 

Maak kennis met Jacob Snijders, de nieuwe voorzitter van het wijkberaad
de aarde, maar is toch gelukt, zoals u in 
Bezuidenhiout Nieuws 17 hebt kunnen 
lezen. Toen hem gevraagd werd lid te 
worden van het wijkberaad is hij hierop 
ingegaan en sinds de zomer van 2010 heeft 
hij de werkzaamheden van het beraad goed 
leren kennen.

Nu als voorzitter zier hij ook als een 
belangrijke taak het zoeken en vinden van 
manieren om bewoners als vrijwilligers 
te betrekken bij de wijk. Er zijn – naast 
mensen die werken voor kerken en andere 
instellingen – ongeveer zestig bewoners 
actief voor de wijk, waarvan twintig het er 
heel druk mee hebben. Te druk. Er rust veel 
werk op hun schouders, werk dat ook door 
anderen gedaan kan worden. Als voorbeeld 
noemt hij het zogeheten ‘schouwen’. Dit 
neemt maar twee dagdelen per jaar (!) 
in beslag en is toch heel belangrijk. Bij 
het schouwen gaan vrijwilligers en een 
wethouder op pad en wijzen ze hem/haar 
op kuilen in het wegdek, lantaarns die niet 
branden, ‘weesfietsen’ en andere zaken die 
storend zijn. De gemeente gaat er dan wat 
aan doen. 

Als tweede voorbeeld noemt Jacob Snijders 
het helpen bij het voorbereiden, organiseren 
en later weer opruimen bij festiviteiten als 
de vrijmarkt op Koninginnedag. Ook dit 
wordt nu gedaan door vrijwilligers die 
het in de besturen toch al zo veel te doen 
hebben.    

Meer contacten
Verder zou het wijkberaad nauwer contact 
moeten onderhouden met alle groepen 
die belangrijk zijn voor de wijk, zoals 
Boze Emma, Comité Bezuidenhoutseweg, 
de nieuwe ondernemers/

winkeliersvereniging, de beheerders van 
de website, de Stichting Voor, wijkberaad 
West, het Beatrixkwartieroverleg 
enzovoort. Met vele hiervan heeft Jacob 
Snijders inmiddels al gesproken. 

Tot slot: hij hoopt dat het Bezuidenhout, 
ondanks crisis en bezuinigingen met 
medewerking van velen een fijne wijk mag 
zijn en blijven.

Contact met het wijkberaad
Wijkberaad Bezuidenhout is te vinden 
in het wijk- en Dienstencentrum 
Bezuidenhout.

06 nummer 25 - maart 2011

Ter gelegenheid van het 35-jarig 
jubileum van het Wijkberaad 
Bezuidenhout is er speciaal een 
boekje uitgegeven. De uitgave 
geeft een beschrijvende weergave 
van vier wandelingen door onze 
wijk. De eerste twee wandelingen 
- door Bezuidenhout-Oost en 
Bezuidenhout-Midden - gaan 
over de wapenfeiten van het 
Wijkberaad, de derde wandeling 
gaat langs verzets- en onbekende 
oorlogsadressen en de vierde 
heeft als thema architectuur, 
stedenbouw en openbare ruimten.

Door de redactie

Het boekje ‘Bezuidenhout een 
levendige wijk in wandelingen’ is 
tijdens de nieuwjaarsreceptie op 10 
januari jl. officieel gepresenteerd 

en het werd opgedragen aan Koos 
van der Veen, die zich al jaren als 
vrijwilliger inzet voor onze wijk.

Totstandkoming
In samenwerking met Harry de 
Groot van Stichting Boog werd 
een redactieteam samengesteld, 
bestaande uit Eric Renson, Victor 
Laurentius, Marcel Teunissen als 
schrijvers, Annemiek Tromp van 
het Wijkberaad en Will Wilhelmy 
Damsté als eindredacteur. Ondanks 
de tijdsdruk was het voor het 
redactieteam een enorm leuke klus, 
maar eindresultaat mag er zijn.

Heeft u het boekje nog niet? U kunt 
het boekje gratis afhalen bij het 
Wijk- en Diensten Centrum aan de 
Johannes Camphuysstraat 25.

Wijkberaad viert 35-jarig Jubileum met 
boekje over wandelingen in Bezuidenhout

Jacob Snijders  Foto: Wilma Brongers

Boekje ter gelegenheid jubileum

Foto: Victor Laurentius

Schenkkade 209

2595 AT  Den Haag

T (070) 385 11 01

www.langezaal.nl

info@langezaal.nl

Waarom Langezaal Bedrijfsmakelaars?  

Scherpe tarieven

Snelle Service

Al ruim 45 jaar een begrip 

in de regio Den Haag

Gespecialiseerd in aan/verkoop, 
aan/verhuur en taxaties.

Voor al uw bedrijfsonroerend goed!

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

VRIJWILLIGERS  DIE  ALS CHAUFFEUR  OF ALS 
BIJRIJDER M/V OP DE WIJKBUS WILLEN RIJDEN 
VOOR EEN DAGDEEL (4 UURTJES) OF ALS OPROEP 
CHAUFFEUR IN TIJD VAN NOOD (VACANTIE / ZIEKTE) 

Aanmelden bij:
Andre Arkesteijn 
tel: 070 3850421
mobiel: 06-49804638 

of bij het wijk- en dienstencentrum 
Joh. Camphuisstraat 25
tel: 070-3477297

GEZOCHT
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CPC Loop populair in het Bezuidenhout

05WIJKINFO

Tussen de geraniums door zie ik 
ze elke dag langs mijn raam aan 
de Cornelis van der Lijnstraat 
– duidelijk hun uitvalsweg – het 
Haagse Bos in lopen: gedreven 
hardlopende wijkgenoten van 
allerlei slag. Tegen de datum van de 
jaarlijkse CPC Loop worden het er 
steeds meer. 

Een portret van drie van hen, die elk 
met een eigen doel aan deze Haagse 
stadsloop deelneemt. Maar met één 
gezamenlijk kenmerk: ze zijn ooit 
gaan lopen om fit te worden en zijn 
nooit meer opgehouden.

Door Adriaan Pels

De voor mij bekendste, die ik zolang 
ik hier woon voorbij zie komen, 
is Peter van Leeuwen (53). Een 
zichtbaar afgetrainde wedstrijdloper 
waarvan je je niet kunt voorstellen 
dat hij vijfentwintig jaar geleden is 
gaan lopen omdat hij te dik werd. “Ik 
begon met mijn buurman, we kwamen 
nauwelijks de straat uit, zo’n slechte 
conditie hadden we. Al spoedig 
werden we lid van de Road Runners 
en kwam er structuur in ons lopen. 
Mijn eerste wedstrijdloop was de 
toenmalige 10 km Vredespaleisloop, 
tijd: 43 minuten.”  

Peter heeft niet elk jaar aan de CPC 
meegedaan; hij wil altijd een goede tijd 
maken en daarvoor is de CPC wat te 
massaal. Zijn beste tijden zijn 2.40 op 
de hele marathon en 1.12 op de halve. 
Zijn beste herinneringen heeft hij aan 
de Jungfrau-Marathon in Zwitserland 
–  “die schönste Marathonstrecke der 
Welt”. Vanuit Interlaken, 42.195 km 

naar de finish die 1829 meter hoger 
op berg Kleinen Scheidegg ligt. Peter 
deed er als man uit de polder wel 4.17 
over.

Trainen doet hij behoorlijk pittig. 
Zeker eenmaal per week met de bus 
naar zijn werk in Kijkduin en terug 
lopen over het strand en via Meijendel 
naar huis. En verder uurtjes Haagse 
Bos en Clingendael, samen met 
hond Anouk, die ook al een medaille 
behaalde: tijdens de Canicross, een 
loopwedstrijd waarbij baas en hond 
samen een team vormen. De komende 
CPC loopt hij weer de halve en hoopt 
met een tijd onder de 1.30 een prijs in 
zijn leeftijdscategorie te winnen.

Wie niet op tijd let is Tineke van der 
Zwan (45). Ze loopt al jaren trouw 
10-kilometers en denkt er op 13 maart 
een uur over te doen, maar als er tien 
minuten of zo bij komen is het ook 
goed. De CPC is de loop waar ze zich 
jaarlijks op richt en zonodig een vrije 
dag van haar werk voor opneemt. 
Maar de Royal Ten, rond paleis Huis 
ten Bosch, en de evenementen in 
Leiden zijn ook favorieten van haar.

De Citotoets op de Nutsschool 

Tineke was aanvankelijk een anti-
sporter en ging lopen omdat “… men 
zei dat je je dan fitter voelt.” Ook bij 
haar was de eerste keer geen succes. 
“Ik ging met mijn man voor rondjes 
om de bosvijver, maar halverwege 
de eerste viel ik al neer op een 
bankje.” Toen ze van een vriendin 
een schemaatje voor beginners kreeg 
– “Heb je beslist nodig!” – nam de 
conditie snel toe en na een jaar was ze 
klaar voor een officiële 10 km. 
Lang was ze de spil van een intussen 
uiteengevallen ‘Stuyvesantplein-
groep’, die ze stimuleerde met haar 
motto: regen, hagel of sneeuw, 
we lopen toch, alleen als het glad 
is gaan we niet. En zo is het nog 

Peter van Leeuwen. Foto: Road Runners

steeds. Driemaal in de week, nu met 
broer, zus en zwager, minimaal een 
kilometer of 7. Want “heb je eenmaal 
een loopconditie opgebouwd, dan 
blijf je lopen.”

Ook bij Mirjan de Lange (28) is er 
sprake van een zekere verslaving. “Het 
is echt waar wat hardlopers zeggen: je 
wordt er zó fit van en als ik gelopen 
heb, voel ik me een stuk vrolijker.” 

Mirjan was aanvankelijk een 
volleybalster, 15 jaar op een redelijk 
niveau, maar trainingen en wedstrijden 
waren niet meer te combineren 
met werk. Een collega maakte haar 
enthousiast voor het lopen en met haar 
ging ze mee naar een training van de 
Hague Road Runners. In het begin 
was het erg zwaar: “Ik kon net 5 km 
meekomen.” Dat was een jaar geleden 
en inmiddels loopt ze geregeld 15 – 
18 km. De komende CPC wordt haar 
eerste halve “voor het echie” en ze is 
benieuwd hoe het gaat. Ze hoopt op 
een tijd onder de 2 uur.

Maar ze heeft al wat ervaring, 
onder meer liep ze de zware 
Zevenheuvelenloop van Nijmegen 
naar Groesbeek. En Mirjan heeft 
ook al een buitenlandse loop in haar 
plakboek: de Saint-Tropez Classic, 
16 km in en rond de Zuid-Franse 
badplaats met de start aan de beroemde 
jachthaven. 

Trainen doet ze drie keer in de week 
bij haar club, zonder welke ze nooit 
zover gekomen was. “De Road 
Runners heb ik nodig gehad om vol 
te houden en steeds mijn grenzen te 
verleggen.”

Tineke van der Zwan. Foto: CPC

Mirjan de Lange. Foto: Road Runners

‘Ik vind vooral sfeer belangrijk’

Enigszins verbaasd hoort juffrouw 
Mannes ’s ochtends op de radio dat 
het dag twee van de Cito-toets is. ‘Is 
dat nou nieuws?’, vraagt ze zich af. 
Haar lokaal op de tweede verdieping 
van de Nutsschool kijkt uit op een ruim 
schoolplein met hier en daar een bal in 
de boom, op het bord staan ‘frequent’, 
‘etiquette’ en nog een aantal woorden 
geschreven. ‘Sommige leerlingen 
hebben zich al opgegeven bij hun nieuwe 
middelbare school’.      
Door Benjamin Koster

‘Eindexamen’
Begin februari deed wederom circa 85% 
van de basisscholen in Nederland mee 
aan de landelijke Citotoets, officieel 
om leerlingen te helpen een passende 
middelbare school te kiezen. Ergens in 
maart wordt de uitslag verwacht. 

De indruk dat de Citotoets een soort 
eindexamen voor de basisschool is, kan 
eenvoudig ontstaan. De NOS meldde op 
haar site dat ‘velen’ de toets zien als een 
soort ‘eindexamen’. In De Telegraaf legt 
een pedagoog uit dat ouders tegenwoordig 
meer druk op hun kinderen leggen 
om goed te presteren, omdat voor hun 
kinderen alleen het beste is weggelegd. 
Het advies luidt dat kinderen te veel druk 
opleggen – bijvoorbeeld door de toets als 
een eindexamen te beschouwen – niet 
gewenst is.   

Sfeer
In groep 8 van de Nutsschool aan de 
Merkusstraat lijken kinderen daar weinig 
last van te hebben gehad. ‘Ik ging alleen 
extra vroeg van huis om niet te laat te 
komen’, vertelt één van de leerlingen uit 

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

lunchroom@nieuwengelhard.nl

Ook zondags geopend voor een broodje of een gebakje. 

compleet ontbijtje incl.verse jus en koffie € 6,95
Dit ontbijtje is van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 12.00 en zondag van 11.00 tot 13.00

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

groep 8. Voor hem staat  al vast naar welke 
school hij straks gaat. Hij moet alleen zijn 
ouders daar nog van overtuigen. ‘Ik weet het 
nog niet’, vertelt het andere klasgenootje. 
De keuze voor haar middelbare school 
hangt in ieder geval niet af van de uitslag 
van de Citotoets. ‘Ik mag zelf kiezen van 
mijn ouders en vind vooral sfeer heel 
belangrijk’, zegt zij. 

Advies
De toelichting van Joke Mannes over het 
advies aan middelbare scholen plaatst het 

belang van de Citotoets in perspectief. 
‘We volgen leerlingen vanaf groep 1 met 
een leerlingvolgsysteem. Ook zijn de 
contacten met middelbare scholen in de 
regio goed’, vult ze aan. ‘Als een school 
vragen heeft over een leerling, dan horen 
we dat’. Dat heeft ze haar leerlingen ook 
verteld: ‘De juffen kennen elkaar’, weet 
één van hen. Bovendien: waarom zou 
een school liegen over de prestaties van 
één van haar leerlingen? Mannes: ‘Dan 
val je giga door de mand’.   

Nutsschool Bezuidenhout Foto: Benjamin Koster
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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 25 was voor bewoners een lastige opgave. Het ging om een 
detail, de zijkant van een siersmeedijzeren steun van een erker in de Willem van 
Outshoornstraat.  Een aantal van de inzenders had het juiste antwoord. Na loting is Tineke 
Vulto 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?...

Straatnamen: de Moucheron (1552-1630)

Het mooie weer is aangebroken 
terwijl het nog niet eens zomer is.
Vele bewoners van diverse straten 
uit de wijk kunnen niet wachten 
met het organiseren van een feestje 
voor hun eigen buurt. Kortom feest 
mee!

Door de redactie

Het begint met veel enthouasiste en 
helpende handen. Tjaah wat komt er 
allemaal nog meer bij kijken? Budget, 
allerlei benodigdheden, Tips nodig? 
Kijk dan eens op www.bezuidenhout.
nl of de pagina wijkkrant voor archief 
met voorgaande edities.

De volgende straten vieren dit jaar 
weer feest: Koningin Sophiepark 
op zaterdag 18 juni a.s. De 
familiehappening in onze wijk, voor 

jong én oud. Er is een luchtkussen, 
skelters, loopski’s en er wordt de 
hele middag geschminkt.

In de middag wordt voor kinderen 
tussen 4 en 12 jaar een mooie 
Zeskamp georganiseerd, met de mag-
je-niet-missen warming up vooraf. 
Neem zelf een klapstoel, fauteuil of 
bankstel mee. Ook als niet aan de 
barbecue wordt meegedaan, kan men 
gezellig aanschuiven. Met familie, 
gezin of alleen, iedereen is van harte 
welkom. De flyer met uitgebreide 
informatie en het inschrijfformulier 
zijn binnenkort te vinden op www.
bezuidenhout.nl.

En de Spaarwaterstraat viert feest op 
25 juni a.s. van 16.30 tot 21.30 uur. 
Organiseer zelf ook een feestje of 
feest mee!

Heeft u de wijkkrant niet 
thuis ontvangen? Laat 

het ons weten!

Koningin Sophiepark  Foto: Yorick Prinzen

advertentie

De woonlocatie in de 
Spaarwaterstraat van Steinmetz 
de Compaan, waar mensen wonen 
met een verstandelijke beperking, 
gaat sluiten.

Meer dan de helft van de bewoners 
is onlangs verhuisd naar diverse 
locaties in de stad. In de zomer 
zullen de laatste bewoners naar een 
nieuwbouwcomplex in Rijswijk 

De “Spaar” gaat  onze  wijk  na 22 jaar verlaten!
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gaan. De nieuwe bestemming van 
het gebouw aan de Spaarwaterstraat 
is op het moment van productie 
van deze editie nog onbekend. 

Lees verder op pagina 3

Door Marianne van Raaij

Het lijkt heel simpel gesteld met de straatnamen in het Bezuidenhout. Die zijn voornamelijk 
genoemd naar leden van het Koninklijk Huis. 

Komt de (mannen) naam je niet bekend voor dan is deze meneer ooit een Gouverneur-
generaal van Nederlands Oost Indië geweest. Meestal staat het er zelfs bij, met jaartallen. 
Deze bewindslieden regeerden elk zo’n 4 á 5 jaar. Het zijn er dus van 1656 tot 1945 65 
geweest. Ze zijn samen gebracht, met hun levensloop in het boekje “Gouveneur-Generaals 
van Nederlandsch-Indië door Dr. F.W. Stapel uit 1941. 

ADVERTENTIEWERVER

GEZOCHT
Vind jij het ook leuk om wat voor jouw wijkkrant te 

doen, meld je dan aan als advertentiewerver. Het 

kost je nog geen 10 uur per 2 maanden en het 

levert jou veel waardering op.

Voor vragen, neem gerust contact op met Harold 

Thijssen via 06-54725638.

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

Wilt u weten waar deze geschiedenis eindigt? Kijk dan op www.bezuidenhout.nl voor 
het volledige artikel.
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Wist u dat...
...uw wijk voor komt in de 
nieuwe debuut, het Toverteam 
van Cindy Seinen?
Toverteam gaat over Wes, die 
erachter komt dat zijn gekke 
buurvrouw een heks in huis 
verstopt. Auteur Cindy Seinen, 
woont dan ook zelf in het 
Bezuidenhout, en dat is terug 
te vinden in het verhaal. 

...over enkele weken het 
jaarlijkse Sophieparkfeest 
plaatsvindt, op zaterdag 18 
juni a.s.. De familiehappening 
in onze wijk, voor jong én oud. 
Locatie: Koningin Sophiepark .
Met familie, gezin of alleen, 
iedereen is van harte welkom. 
Let op de aankondiging 
op de wijkwebsite en het 
informatiebord in de Van 
Imhoffstraat.

… de drie hardlopers uit het 
vorige nummer hun doel 
hebben bereikt in de CPC? 
Peter liep de 21 km in 1:28h; 
Mirjan debuteerde met 2:05h 
en Tineke liep de 10 km in 
1:05h.

… zich nu een wijkgenoot, 
……..,  heeft gemeld die de 
marathon van New York gaat 
lopen. In de volgende editie 
hierover meer te lezen is

...het wijkberaad en de 
werkgroep Oost de sluiting van 
de Nieuwe School betreuren? 
Wat er gaaat gebeuren met de 
locatie NS is nog onbekend.

...op 14 mei a.s. weer 
bewoners uit de wijk exposeren 
in de Christus Triumfatorkerk?

...het ROC Mondriaan op 
15 mei a.s. van 12.00-17.00 
uur weer een Proeverij met 
maar liefst 25 Toprestaurants 
organiseert? De toegang is 
gratis.
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Regen(kleding)

Onlangs kreeg ik van mijn zusje een regenjas of beter een poncho.
Die past in elke tas of desnoods in je jaszak. “Zo praktisch,ik heb hem zelf ook”, zei 
ze.
Een leuk cadeautje,ter grootte van een envelop die je inderdaad zelfs in je handtasje 
kwijt kunt. Prima uitvinding in dit vochtige klimaat die -dacht ik- me nog al eens te pas 
zou komen in deze moerasdelta. Menigmaal immers op mijn fietsje of bij een bushalte 
zonder hokje kletsnat geregend.
Per slot hadden we een ouderwetse winter achter de rug,met een  echte  Witte Kerst 
waar al die Engelse  liedjes overgaan en ik was hiermee nu klaar voor de gebruikelijke 
lente met,zoals de weerman dat zo geheimzinnig meldt op de TV “hier en daar een 
buitje”.
Voor mijn gevoel is dat dan altijd hier, namelijk waar ik ben, maar niet zeuren. Er 
zitten er ook leuke kanten aan als je in een land  woont waar je twee maal per jaar van 
weer wisselt.In de herfst haal je alle truien, vestjes, wollen broeken en laarzen weer te 
voorschijn en in de lente komen de Tshirts de blousjes met halve mouwen, sandalen en 
korte rokken weer uit de kast.
Je kunt bij die weerwisselingen ook ‘s kijken wat er in de kast ligt en waar je nu niets 
meer aanvindt of niet meer in past.
Mooi alibi om de damesmodezaken en boetieks af te struinen naar iets eigentijds.
Natuurlijk weten die modewinkels dat. De oude voorraad gaat in de aanbieding en in 
de etalage komen de nieuwe kleuren, designs, kraagjes, pijpwijdten en roklengtes.
Daarmee hoor je er weer helemaal bij, zoals deze lente de met de blousjes die eruit zien 
of ze nooit gestreken zijn. Reuze praktisch want je mag ze zelfs helemaal niet strijken en 
op vakantie kun je ze dus zo in je koffer proppen en thuis   idem dito in de kast.
Nu de rokken, de sweaters en de broeken nog die mogen/moeten  kreuken, hoop ik. Ben 
je verlost van een vervelend karwei, dat eeuwige strijken. Bovendien kun je alles in de 
klerenkast bij elkaar proppen en dan  loop je  er ook nog modieus bij.
Weliswaar heb ik vriendinnen die zich van elke modegril dan ook niks aantrekken. Ze 
dragen wat ze zelf plezierig, prettig of mooi vinden.
Een warme trui, een spijkerpak, een onverslijtbaar leren jasje, makkelijke schoenen. 
Pas als het echt helemaal versleten is wordt er iets nieuws gekocht.
Daar valt heel wat voor te zeggen maar je af en toe is opdoffen (nieuwe jas, fantasiepanty,  
prachtige laklaarzen) heeft z’n charme.Bovendien is het een gezellig uitje als je met een 
vriendin gaat winkelen en uiteraard,kleren passen.Plus de slappe lach krijgen(nee, dat 
staat je echt niet).En natuurlijk een terrasje pakken:bakje koffie met een roomsoes of 
ander calorierijk gebak 
Je hoeft als je in deze wijk woont  hiervoor niet eens naar de stad. De Theresiastraat 
heeft vijf modewinkels en met de koffie plus gebak zit het ook wel goed.
Heb me wel er eens over verbaasd  want zoveel modewinkels zijn er b.v. in het 
Benoordenhout bij lange na niet. Dat hebben we te danken aan de overheid die aan de 
rand van onze wijk allerlei grote kantoren heeft neergezet. Als je daar werkt is het een 
leuk uitje om tussen de middag, zeker bij mooi weer, door de Theresiastraat te flaneren.
Je hebt er terrasjes en natuurlijk de winkeltjes. Dan bezwijk je dus ook weleens voor 
dat truitje.
 De heren komen er bekaaid van af: slechts een modewinkel tegenover die vijf voor 
de dames. Erg verbazingwekkend is dat niet, mannen gaan niet met een makkker 
overhemden passen of kostuums keuren. Daarbij ontbreekt de prikkel  dat er deze 
zomer (ik noem maar wat)  hele nieuwe stropdassen of blazers in de mode zouden zijn. 
Verbazingwekkend is het  dus al dat er ineens een rage is van de heren om lichtbruine 
molieres te dragen. Al heel wat, maar een bruine broek erbij heb ik nog niet gezien , 
laat staan een met een beige ruitje of zoiets. Afwachten maar: de stropdas mag nu  al 
soms af, het bovenste knoopje van het overhemd open, en soms zelfs het colbert uit. De 
wat gedurfdere kleuren of misschien zelfs prints komen vast nog wel. Ik verheug me op 
Mark Rutte in een tijgerprint en Geert Wilders  in een schotse ruit.
Ondertussen sluimert mijn poncho nog steeds in mijn rugzakje, die heerlijke opvolger 
van de handtas(altijd je handen vrij).
Niet gebruikt, want het is ineens heel mooi weer voor de tijd van het jaar en dat 
zou,volgens de deskundigen, nog even zo blijven. Heel plezierig maar ik woon hier al 
langer dan vandaag in dit kikkerland.
Plezierig zo’n hittegolf, nota bene in April en Mei maar je weet maar nooit en dan heb 
ik mijn poncho bij de hand.

Erop uit in uw eigen wijk
Open tuin met kunst ter plekke

Regen(kleding)

COLUMNDoor buurtvrouw Marianne

Te midden van 1000 m2  groen, 

bloemen, water en in de 2 huisjes 

is zeer divers werk te vinden van 

de ruim 15 deelnemers. Waaronder 

dat van wijkbewoonster Jose. Vorig 

jaar heeft ze geëxposeerd in de  open 

tuin van Cockey Hoek. Omdat het 

succesvol was,( ze heeft ook diverse 

beeldhouwwerken verkocht) heeft 

ze besloten ook dit jaar weer met 

veel enthousiasme mee te doen.

Door de redactie

 “Ik noem me zelf kunstenmaker. 
Ik heb les van een kunstenaar in 
een atelier. Daar leer ik de kneepjes 
van het vak. De beeldhouwkunst 
grijpt mij enorm aan. Ik werk met 
verschillende soorten steen, o.a. 
albast, travertin en serpentijn. 
Daarvan maak ik figuratieve beeldjes 
(vrouwenbeeldjes)”. 

 “De tuin is prachtig en iedereen in 
de wijk zal kunnen zien, dat ondanks 
de trein vlakbij, dit een oase is, waar 
prachtige gevarieerde bloemen en 
planten groeien. De plek zo vlak bij 

de molen is prachtig.

In de tuin van Cocky Hoek zal Jose 
op 5 data aanwezig zijn. Ze geeft 
geen workshop, maar zal ter plekke 
op een werkbank demonstraties 
geven van het werken met speksteen 
(zachte steensoort.)  De bezoekers 
mogen kennis maken met andere 
steensoorten. Er wordt echter niet 
mee gewerkt.

Open tuin foto: Adriaan Pels

Wegens het succes van vorig jaar is 
vanaf 4 juni a.s. van 15 - 16 uur t/m 
3 juli de Open tuin weer open voor 
publiek.

Het Groene Oordtje (achter de 
Nieuwe Veenmolen) is geopend op 
zaterdag en zondag van 12.00 - 17.00 
uur  extra open op 2e Pinksterdag,   
door de weeks even aanbellen of 
bellen naar Cocky Hoek,  
tel: 06-29130423.

PARELS van BEZUIDENHOUT OPENEN HUN DEUREN
ZATERDAG 18 JUNI a.s.
Alweer voor het derde jaar openen 
de leukste en creatiefste bewoners 
van Bezuidenhout - de Parels - 
op zaterdag 18 juni hun deuren 
voor u. Hoewel er dit jaar nieuwe 
Parels te bewonderen zijn, kunt 
u wellicht ook langs gaan bij die 
Parels, die u vorig jaar niet hebt 
kunnen bewonderen. 

Door de redactie

Bewoners uit de buurt laten u op 
18 juni graag kennismaken met 
familieopstellingen, beeldende 
kunst, muziek, tenen lezen, 
klankmassage, cabaret en andere 
mooie zaken. Zij presenteren dat uit 

vanuit hun eigen huis. 

Vanaf 6 juni is er een routeboekje 
met beschrijvingen beschikbaar, 
dat verkrijgbaar is bij de 
bewonersorganisaties, de locaties 
(buurtcentra) van Stichting VÓÓR 
en bij de bibliotheek. Tevens kunt u 
vanaf 6 juni de route naar de parels 
downloaden via:
www.deparelsvan.nl

U kunt het boekje ook aanvragen 
via het wijkberaad Bezuidenhout 
Midden/Oost.

Tel: 070 - 347 72 97 of via 
bezuidenhout@planet.nl
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Door El Hoek 

De meeste  bewoners werken overdag 
buitenshuis en enkelen zijn ook 
overdag thuis. Er werkt een team van 
woonbegeleiders om alles in het huis in 
goede banen te leiden.  Zo is er o.a. hulp bij 
de maaltijden en het douchen, begeleiding 
bij dokters- en tandartsbezoek en het 
uitdelen van medicijnen.

De zelfstandigheid in het huis wordt 
zoveel mogelijk bevorderd en men 
stimuleert de bewoners zoveel mogelijk 
om zo de regie over het eigen leven zoveel 

De “Spaar” gaat  onze  wijk  na 22 jaar verlaten!!!

mogelijk in eigen hand te houden.

Met een van de bewoners had ik een 
gesprekje. Ze heet Arien, is 49 jaar en 
woont in de “Spaar” sinds 1999.

 “Ik heb heel lang thuis gewoond, maar 
toen mijn vader en moeder ouder werden, 
konden ze de zorg voor mij niet meer aan 
en ben ik na een paar weken proefdraaien 
hier komen wonen. Ik woon hier heel 
graag. Ik vind het een fijne wijk en ik ga 
zelfstandig met bus en tram naar mijn werk 
in Loosduinen”.

06 nummer 26 - mei 2011

In september 2009 werd het werk aan 
de riolen in Bezuidenhout-Midden 
stilgelegd. Er was onzekerheid over 
de effecten van de noodzakelijke 
verlaging van het grondwaterpeil op 
de paalfundering van omliggende 
woningen. Er werden onderzoeken 
ingesteld en deskundigen ingeschakeld 
en op een informatieavond vorige 
maand werden de twijfels weggenomen 
– op één na. 
Intussen is het ingrijpende karwei 
weer opgepakt. Het werkschema 
loopt tot maandag 18 oktober. In de 
bouwvakvakantie, 18 juli tot en met 5 
augustus, wordt er niet gewerkt.
.

Door Adriaan Pels

Na alle rumoer over verzakkingen van 
huizen en vrees voor aantasting van 
de houten funderingspalen, had de 
gemeente wel wat uit te leggen. Om dat 
grondig te doen was een informatieavond 

belegd, waarop deskundigen van naam 
een en ander uit de doeken deden. 
Conclusie: houten palen moeten jaren 
droog staan (10 tot 15 jaar) eer ze zo 
aangetast zijn dat de draagkracht kritiek 
wordt. Bij de enkele dagen dat bij de 
rioolwerkzaamheden van droog staan 
sprake is, is het effect niet merkbaar: de 
kwaliteit is na het werk niet anders dan 
ervoor.

Inklinken 
Maar er is een ander risico bij het 
verlagen van het grondwaterpeil, een 
gevaar waar men onvoldoende kijk op 
heeft. Als het water aan de grond onder 
de woningen wordt onttrokken kan 
die, in hoofdzaak de daar aanwezige 
veenlaag, inklinken. En doordat de 
grond aan de palen kan ‘kleven’,  kan 
de grond als het ware de palen naar 
beneden trekken, zodat woningen met 
goede houten palen toch verzakken. Een 
en ander hangt af  hoe diep de palen in 
de dragende zandlaag zijn weggeheid. 

Kort verlagen grondwater heeft geen invloed op de kwaliteit van 
houten funderingspalen 

Onzekere factoren, waardoor men niet 
weet hoe de fundering reageert op 
droogstand.
Om deze bedreiging tegen te gaan, 
worden er nu maatregelen  genomen om 
de grondwaterstand rond de woningen 
onveranderd te houden. Dit gebeurt door 
zogeheten retourbemaling toe te passen. 
Als er bij de bouwput water wordt 
weggezogen, wordt er bij de woningen 
water in de grond gepompt. 

Om te controleren of het water inderdaad 
op peil blijft, worden er peilbuizen 
bij de woningen aangebracht. En om 
gewaarschuwd te worden als er zich toch 
verzakkingen van de huizen voordoen, 
krijgen de gevels ‘hoogteboutjes’. 
Een 0-meting, voortdurende 
controlemetingen en vooraf  bepalen 
bij welke verschillen er moet worden 
ingegrepen, moeten schade voorkomen.

Lees verder op pagina 4

Arien vertelt trots dat ze op haar werk de 
telefoon mag opnemen en video’s omzet 
naar DVD. Ze vindt de Theresiastraat een 
fijne straat met gezellige winkels. Vooral 
bij Blokker koopt ze dingetjes voor op 
haar kamer.  “Van mijn weekgeld (30 
euro contant) ga ik fijn met mijn vriend 
Martin(60) die ook in mijn huis woont naar 
de stad om te winkelen en uit te eten. Soms 
ga ik naar mijn familie in Scheveningen, 
maar ik zie ze niet vaak”. 

Ze heeft niet veel contact met haar 
medebewoners. Ze  gaat meestal met 
Martin, met wie ze al 8 jaar een vaste relatie 
heeft dvd-tjes kijken en roddelblaadjes 
lezen op haar eigen kamer. Trots toont ze 
de ring die ze van hem gekregen heeft. 
Gelukkig gaat hij ook mee verhuizen naar 
Rijswijk en krijgen ze samen meer ruimte. 
In de zomer gaan ze op reis naar Bremen 
met een organisatie die gespecialiseerd is 
in het begeleiden van reizen met mensen 
met een verstandelijke beperking.

 Ze vindt het jammer dat ze onze rustige 
wijk moet verlaten, maar verheugt zich 
ook heel erg op haar nieuwe woonplek. 
De straatfeesten van de Spaarwaterstraat 
met de franse meneer Sylvain en de 
lekkere hapjes waren elk jaar een gezellig 
hoogtepunt.

Er is echter een negatief puntje:”Het 
oversteken bij de bushalte voor de 
bibliotheek vind ik heel gevaarlijk. Ik vind 
dat ze daar een zebrapad of een stoplicht 
moeten maken. Maar zegt ze: ”Voor 
mij is het niet meer nodig, ik ga toch 
verhuizen”.

FysioFiT Floor Terstegge
praktijk voor fysiotherapie

gaat 1 juni 2011 verhuizen!!!

naar de Laan van Nieuw Oost Indië 189
(vlakbij de kruising Juliana van Stolberglaan)

070-3837138 / 06-50534704

Specialisaties o.a.

COPD• 
diabetes• 
oncologie• 
overgewicht• 
zwangerschap• 
schouderklachten• 
knieklachten• 

Bewoners van de ‘Spaar’  foto: El Hoek

Koninginnedag in 
Bezuidenhout

1500-2000 bezoekers Foto: Joni Hazebroek

Franse sferen in de 
wijk

Opening Jeu de boules baan
Eveline van Tinteren (voorzitter Alliance Francaise), Ingrid van 
Engelshoven (wethouder), directeur Stadsdeelkantoor Lilianne 
Blankwaard en Will Wilhelmy Damsté. Foto: Will Wilhelmy Damsté

advertentie

impressies
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Scouting Haagse Hout laat zich zien in het 
Bezuidenhout
Scouting Haagse Hout organiseert 
wekelijks leuke en leerzame activiteiten 
voor jongeren uit Bezuidenhout en 
Mariahoeve. Daarnaast is de scouting 
een vereniging die een actieve bijdrage 
levert aan de wijk. Zo werkt Scouting 
Haagse Hout jaarlijks mee aan de 
organisatie rond de vrijmarkt op het 
Spaarwaterveld op Koninginnedag 
en heeft de vereniging een aandeel in 
de jaarlijkse herdenking van 3 maart 
1945.

Door Scouting Haagse Hout en de 
redactie

Koninginnedag in het Bezuidenhout: 
zoals ieder jaar was er weer een vrijmarkt 
georganiseerd op het Spaarwaterveld. 
Ondanks de gezellige drukte verloopt de 
dag doorgaans vlekkeloos en is aan het 
eind van de dag de ernstigste rommel weer 
netjes opgeruimd. Mede dankzij de inzet 

Ron en Linette

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

www.nieuwengelhard.nl

lunchroom@nieuwengelhard.nl

Ook zondags geopend voor een broodje of een gebakje. 

compleet ontbijtje incl.verse jus en koffie € 6,95
Dit ontbijtje is van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 12.00 en zondag van 11.00 tot 13.00

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

Deze week zijn alle Illy koffiesmaken 1 euro. 
15 soorten verse thee ook 1 euro.

De huisgemaakte appeltaart,kwarktaart,Bossche Bollen 

en chipolatataart 1 euro. ( niet om mee te nemen )

Van 16 t/m 22 mei viert Nieuw Engelhard zijn 

1 jarig bestaan

van vrijwilligers van Scouting Haagse Hout 
is deze feestdag ook dit jaar weer goed 
verlopen. Iedereen die spulletjes wilde 
verkopen heeft een mooi verkoopplekje 
aangewezen gekregen en de rommel is aan 
het eind van de dag weer netjes opgeruimd. 
Ook bij andere activiteiten zetten de 
vrijwilligers van Scouting Haagse Hout 
zich in voor de wijk. Zo regelt de scouting 
de geluidsinstallatie tijdens de jaarlijkse 
herdenking van 3 maart 1945 en verzorgt 
ze tijdens buurtfeesten en wijkfestivals 
verschillende jeugdactiviteiten.
Voor de eigen leden worden iedere 
zaterdagochtend tussen 9:30 en 12:00 uur 
opkomsten georganiseerd. De welpen (7 
tot 11 jaar) draaien hun opkomsten op de 
zolder aan de Helenastraat 6 en de gidsen 
en verkenners (11 tot 14 jaar) zijn iedere 
week in de kelder aan de Robijnhorst 191 
te vinden. Daarnaast gaan de kinderen ieder 
jaar twee keer een weekend weg en wordt 
natuurlijk ook ieder jaar een geweldig 

Vervolg van pagina 3

Foto’s maken
Huiseigenaren die vrezen voor scheuren 
in de muren binnenshuis, worden met het 
oog op het indienen van schadeclaims 
aangeraden foto’s (niet digitaal) te 
maken van de situatie bij de aanvang 
van het werk. En deze bijvoorbeeld bij 
een notaris te deponeren. De betrokken 
gemeentelijke instanties hebben er 
echter alle vertrouwen in dat door 
alle voorzorgen het resterende werk 
schadevrij kan worden uitgevoerd. 

Planning van de werkzaamheden

- 2e Louise de Colignystraat,  Jacob Mosselstraat>>Amalia van Solmstraat 2-5-
2011 – 7-6-2011
- Amalia van Solmstraat, 2e Louise de Colignystraat>>Schenkkade 10-5-2011 – 
8-7-2011
- Van Imhoffplein 3-6-2011 – 15-7-2011
- 3e Louise de Colignystraat, Van Imhoffplein>>Laan van N.O.I.  8-8-2011 – 27-
9-2011
- Jacob Mosselstraat, 2e Louise de Colignystraat>>Schenkkade 23-8-2011 – 24-
10-2011
- Schenkkade rijweg/riolering 19-9-29-9-2011
- Schenkkade plantsoen 29-9-2011 – 18-10-2011

(Bron: gemeente Den Haag)

Buurtpreventieteam in oprichting in Bezuidenhout-Oost

Als alle plannen zijn uitgevoerd, zullen 
binnenkort ook in Bezuidenhout-
Oost de bekende borden ‘Attentie 
Buurtpreventie’ te zien zijn. De eerste 
aanzet tot een buurtpreventieproject 
was een oriëntatiebijeenkomst 
met politie, ervaringsdeskundigen, 
stadsdeelambtenaren en bewoners. 
Een coördinator gaat de resultaten 
uitwerken, in samenwerking met een al 
succesvol bewonersinitiatief.

Door Adriaan Pels

Stadsdeelwethouder Ingrid van Engelshoven 
was er en ook stadsdeeldirecteur Lilianne 
Blankwaard toonde haar betrokkenheid. 
Helaas waren er weinig aspirant-
vrijwilligers om de preventieteams 
straks te bezetten naar de vergadering 
gekomen, maar toch was de avond een 
succes. Grootste verrassing was de 
onthulling dat er al een Buurt Interventie 

Team Bezuidenhout bestaat. Het is 
een initiatief van buurtbewoner Fred 
Rombouts, die onder andere ‘stage’ liep 
bij het preventieproject in Mariahoeve. 
Intussen surveilleert zijn team iedere week 
door de wijk om mogelijke criminaliteit, 
overlast en andere problemen op het 
gebied van de leefbaarheid te signaleren. 
Daarbij wordt samengewerkt met 
politie, handhavingsteams en betrokken 
gemeentelijke instaties. Op die manier 
wordt bijgedragen aan de veiligheid en de 
leefbaarheid in de wijk.

Te veel delicten
Dat dit nodig is toont het aantal van 
520 delicten in 2010 aan. Aldus 
wijkberaadvoorzitter Jacob Snijders in 
zijn openingswoord. Vertegenwoordigers 
van de preventieteams Bezuidenhout-
West en Mariahoeve gaven informatie 
over hoe dergelijke teams in de praktijk 
te werk gaan. Belangrijkste voorwaarde 
voor succes is de samenwerking met de 
politie terwijl alles afhangt van de inzet 
van vrijwilligers.

Wie belangstelling heeft kan zich melden 
bij Marja Roel (06 41438184) en Fred 
Rombouts (06 555500250 of e-mail 
bitbezuidenhout@gmail.com).  

Sinds 1998 ben ik al bij de Politie 
Haaglanden en sinds mei 2006 als 
wijkagent werkzaam bij Politiebureau 
Overbosch. De wijken Bezuidenhout- 
Oost en Mariahoeve (wijk Kampen) 
met in totaal 11.000 inwoners vallen 
onder mijn verantwoordelijkheid. Ik 
neem u graag in het kort mee naar mijn 
werkzaamheden in uw wijk.

Door Pleun Jansen

Mensen hebben bij een wijkagent nog 
wel eens het beeld van vroeger voor zich: 
iemand die de hele dag met de handen op 
de rug door de wijk liep, met iedereen een 
praatje hield en voornamelijk burenruzies 
oploste en fietsendieven in de kraag vatte. 
Natuurlijk hoort dat ook nog steeds bij de 
functie. Tijden veranderen, en de functie 
van o.a. de wijkagent verandert daar steeds 
in mee. Vergeleken met 15 jaar geleden, is 
het werkaanbod anders, daarmee een stuk 
veelzijdiger. 

Zo hebben we tegenwoordig te maken 
met een speciale aanpak m.b.t. ‘huiselijk 
geweld’ en ‘eergerelateerd geweld’ en 
bestaat er een intensieve aanpak voor 

‘veelplegers’ (draaideurcriminelen) en 
voor jongeren die dreigen te ontsporen 
enz. We hebben vaak te maken met 
mensen met psychische problemen of met 
een verslaving en worden ingezet bij o.a. 
demonstraties en evenementen, pakken 
verkeersonveilige situaties aan, schrijven 
bekeuringen uit en pakken overlastgevers 
aan. Daarnaast houden we ons intensief 
bezig met woning- en auto inbraken. De 
administratie om dit soort zaken goed af te 
handelen neemt ook zo de nodige tijd in 
beslag. 

Betrokkenheid
“Het werk doen we gelukkig vaak niet 
alleen, maar vaak in samenwerking met 
b.v. de gemeente, woningbouwcorporaties, 
(jeugd)reclassering, diverse 
hulpverleningsinstanties, scholen, het 
wijkberaad en diverse afdelingen binnen 
de politie organisatie. 

Daarnaast ben ik er een groot voorstander 
van om ook de burger,bewoners te 
betrekken bij zaken die in de wijk spelen. 
Immers, betrokkenheid bij de veiligheid 
en leefbaarheid in de wijk en extra ‘oren 
en ogen’ geven een goed signaal af naar 

bijv. inbrekers. Het is bekend dat deze zich 
minder prettig voelen in een wijk waar 
bewoners een beetje op elkaar letten en de 
buurt onderhouden en in de gaten houden.

Ik heb het bijvoorbeeld over de 
achtergelaten vuilniszak, de inmiddels 
groen uitgeslagen fiets op de hoek, mensen 
die hun hondenpoep niet opruimen etc. Er 
is niets mis om mensen zelf aan te spreken 
op hun gedrag. Het gaat hierbij om de toon 
die de muziek maakt natuurlijk, maar daar 
is vaak alles van afhankelijk.”

Samen
Naast alle problemen die in de wijk 
spelen, zijn er gelukkig ook momenten 
waarop de bewoners met elkaar kunnen 
samen zijn. Elk jaar houden enkele 
straten een straatfeest of doen mee met 
de straatspeeldag. Er komen steeds meer 
mensen die zich willen inzetten voor hun 
straat, buurt of wijk. Dat is een goed teken 
en ondersteun ik van harte. 

Wanneer mensen met mij in contact willen 
komen, kunnen zij dat het beste doen via 
0900-8844 of een bezoek brengen aan het 
bureau. Het kan zijn dat ik in de wijk ben, 
ik bel dan op een later tijdstip terug”.

Wijkagent Pleun Jansen over haar werkzaamheden in 
uw wijk

zomerkamp georganiseerd. Nieuwsgierig 
geworden? Scouting Haagse Hout heeft 
een eigen website: 
www.scoutinghaagsehout.nl
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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 26 heeft ontzettend veel reacties opgeleverd. Het ging om een 

straatnamenbord dat zich bevindt op de hoek Laan van Nieuw Oost Indië/Theresiastraat.  

Een aantal van de inzenders had het juiste antwoord.  Na een record aan reacties is de 

winnaar: Rutger Smit. 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?...

Probeer eens een e-reader

De VN heeft 2011 uitgeroepen tot het 
Internationale Jaar van het Bos. Voor 
de Kunstcommissie van Nieuwspoort 
is dit de aanleiding om met een 
tentoonstelling aandacht te besteden 
aan het Haagse Bos. 

Rond 1230, toen de graven van Holland 
besloten op de plek van het latere Den 
Haag een kasteel te bouwen, was er 
nauwelijks sprake van een ‘Haags Bos’. 

Wandelbos
Het duurde overigens nog eeuwen 
voordat het Haagse Bos een echt ‘bos’ 
kon worden genoemd. Dat kwam pas in 
de 17de eeuw, want daarvoor waren er 
nog teveel open plekken. Hoewel het 
Haagse Bos werd beschermd, is het toch 
kleiner geworden. In de tachtigjarige 
Oorlog was een deel van de grond 
door het kappen van hout onbruikbaar 
geworden. Vanaf de 18e eeuw stond 
het Haagse Bos bekend als luisterrijk 
wandelbos, maar ook nu moesten er 
nog bomen worden aangeplant. Mensen 
en stormen zorgden voor veel schade, 
maar de zwaarste aanslag was de 
aanleg van een tankgracht in de Tweede 
Wereldoorlog en het gebruik van hout 
als brandstof voor de kachels. Na de 
oorlog begon ook de wederopbouw van 
het Haagse Bos, de Plantsoenendienst 
zorgde voor nieuwe aanplant. Een 

voorlopig laatste aanslag op het Haagse 
Bos was de aanleg van de Utrechtsebaan. 
Het besluit van Willem van Oranje 
uit 1576, de zogenaamde ‘Acte van 
Redemptie’, vertelt ons dat het Haagse 
Bos nooit mag worden omgehakt en 
bovendien dat het Haagse Bos, het 
Malieveld en de Koekamp altijd in 
gebruik moeten blijven, zoals deze van 
oudsher in gebruik waren. De originele 
akte is niet bewaard gebleven. Wel twee 
authentieke afschriften. Een afschrift 
uit 1576 bevindt zich bij het Nationaal 
Archief. Het andere afschrift uit 1593 
berust bij het Haags Gemeentearchief. 
Van deze laatste is een kopie in de 
tentoonstelling opgenomen.

In de tentoonstelling ‘Ode aan het 
Haagse Bos’ komen de volgende 
thema’s aan bod: aanvallen op het 
bos (storm en oorlog)het Haagse 
Bos en het koningshuismuziek en de 
tent in het Haagse Bosde vijver(s) in 
het Haagse Boshet Minangkabause 
Huis, dat in het Haagse Bos heeft 
gestaan’Ode aan het Haagse Bos’ 
is een samenwerkingsverband 
tussen de Kunstcommissie van het 
Perscentrum Nieuwspoort, het Haags 
Gemeentearchief – dat hier origineel 
werk voor heeft uitgeleend -, het Haags 
Historisch Museum, de Bibliotheek Den 
Haag en Staatsbosbeheer. 

Heeft u de wijkkrant niet 
thuis ontvangen? Laat 

het ons weten!
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Probeer eens een e-reader

Colofon

De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van computertechnologie gaan 
snel. De nieuwste modellen telefoons en tablets volgen elkaar in rap tempo 
op. Ook op het gebied van lezen zijn er nieuwe mogelijkheden. Waar we 
voorheen met een boek in de bank weg kropen, zien we op steeds meer 
plaatsen mensen met een klein apparaatje zitten; de e-reader. Veelal ter 
grootte van een pocketboek en ter dikte van een tijdschrift. 

Door de redactie

Over een e-reader bestaan verschillende meningen; veel mensen vrezen de 
geur en het gevoel van een boek kwijt te raken. De keerzijde is de enorme 
capaciteit; op een gemiddelde e-reader kunnen honderden boeken worden 
geplaatst, zonder dat het apparaat langzamer wordt. En vergelijk dat gewicht 
eens met de stapel boeken die meegenomen worden op vakantie. 

In bibliotheek Haagse Hout is het van  9 tot en met 22 september 2011 
mogelijk een e-reader uit te proberen. Dit kan tijdens de openingstijden van 
de bibliotheek. Er is een e-reader tentoongesteld waarmee je via de computer 
boeken binnenhaalt, en een e-reader waarmee dat via het draadloze internet 
kan. Het personeel is op de hoogte van de mogelijkheden en kan vragen 
beantwoorden. Het is niet mogelijk de e-readers te lenen.

Introductiemiddag
Op zaterdag 10 september 2011, van 14:00 tot 15:30 uur, is er in biblotheek 
Haagse Hout een bijeenkomst  gepland om de e-reader te introduceren. Voor 
meer informatie en reserveren: tel: 353 7550. 

ADVERTENTIEWERVER

GEZOCHT
Vind jij het ook leuk om wat voor jouw wijkkrant te 

doen, meld je dan aan als advertentiewerver. Het 

kost je nog geen 10 uur per 2 maanden en het 

levert jou veel waardering op.

Voor vragen, neem gerust contact op met Harold 

Thijssen via 06-54725638.

De tentoonstelling is van 14 juni tot en met 22 

juli 2011 te zien in Perscentrum Nieuwspoort, 

Lange Poten 10. Bezichtiging alleen op 

afspraak: 070 3469440, van 9.00 – 12.00 en 

van 14.00 – 17.00 uur. 

De tentoonstelling ‘Ode aan het Haagse Bos’ 

gaat in het najaar op herhaling in de Centrale 

Bibliotheek Den Haag en is daar van 4 tot 31 

oktober 2011 te zien. 

De redactie en het wijkberaad 

wensen u een fijne en zonnige 
zomervakantie toe!
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Wist u dat...

...de wijkkrant met spoed 
adverteerder zoekt voor 
het voortbestaan van deze 
wijkkrant?

...op 6 juli van 17.00-
20.00 uur de lancering 
van Burenhulpcentrale 
Bezuidenhout plaats vindt?

...er van 4 juli t/m 12 augustus: 
gewijzigde openingstijden 
Zwembad Overbosch  zijn?

...de herontwikkeling van de 
Monarch	officieel	is	gestart?	
 
... naast de genoemde 
schrijvers er heel wat bekende 
Nederlanders zijn die in het 
Bezuidenhout hebben gewoond 
en met name hun jeugd er 
hebben doorgebracht zoals 
Roel van Duijn, Henk van der 
Meyden, Connie Stuart, Bart 
Chabot, oud-burgemeester 
Hans Ouwerkerk van 
Groningen en Almere, Paul 
Verhoeven, Paul van Vliet en 
Richard Krajicek? (Met dank 
aan o.a. meneer Gülcher)  Wist 
u dat ...? 

... voetbalvereniging VUC 
in de jaren ‘30 als (een 
van) de eerste in Europa 
kunstverlichting op haar 
velden aan de Schenkkade 
(ter hoogte van de Amalia 
van Solmsstraat) had? Het 
Nederlands elftal maakte daar 
regelmatig ter voorbereiding op 
interlands gebruik van.

...u donateur kunt worden van 
deze wijkkrant?

...de redactie op zoek is naar 
een advertentiewerver?
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Wordt het nog aan kleine kinderen gevraagd door grootouders, oompjes en tantes als ze 

het grut bezig zien?Die klassieke maar lastige vraag; en wat wil je later worden?

Misschien vragen ze dat niet meer omdat de kinderen zodra ze een toetsenbord of 

afstandbediening beheersen  zich niet meer op lego of  Barbie storten maar op de 

spelletjes die veel lawaai maken en waar je mee kunt scoren. Oppervlakkig bekeken 

zouden ze allemaal de computerbusiness in kunnen gaan.

Maar ook toen er nog met poppen en dinkey toys werd gespeeld een heikele kwestie. 

Blij dat ik als meisje daar veel minder mee lastig gevallen werd dan mijn  broertjes.

Ik wist namelijk exact wat ik niet wilde worden, maar niet precies of ik ‘t liefst wou wel 

bestond en ik durfde daar ook niet naar te vragen.

Gelukkiger wijs was ik een van die brave types die schoolgaan leuk vonden en zelfs 

huiswerk was prettig. Dat scheelde namelijk af en toe de beurt met de afwas, tafel 

dekken en dat soort klusjes.

Door naar de middelbare school, alwaar ik gaande weg wat minder braaf werd een 

zesje, zeventje toch ook een heel mooi cijfer en dan kon je nog eens buiten spelen of met 

een vriendinnetje de make-up van de Hema uitproberen. Terwijl mijn clubje klasgenoten 

zich door alle (verplichte) vakken heen worstelden werden er leerling verenigingen

opgericht  en al die middelbare scholen kregen keuze vakken en dito pakketten.

Tja altijd wat jaloers geweest op die leerlingen die net wel in die regeling vielen. 

Nog steeds droom ik af en toe van Griekse proef vertalingen of een S.O, onverwachts 

schriftelijk scheikunde (verplicht vak)als je in de bèta-afdeling zat ,leuk bij het 

practicum,vooral omdat de docent als de dood was dat wij het lokaal in de vlammen 

zouden doen opgaan. Aldus zetten wij de branders wat hoger waarbij-uiteraard per 

ongeluk-af en toe een instructie papier in de fik ging.

Wat je zeker leerde was elkaar bijstaan. Zoals Willem in mijn klas die later scheikunde 

ging studeren ,en de talen maar lastig vond..Bij repetities of welke schriftelijkeoverhoring 

schoven -als de docent even niet oplette-een beknopte samenvatting van de goede 

antwoorden toe. Je moest er uiteraard wat fouten in maken want anders viel het teveel 

op,maar ook daar word je behendig in.

Ik moest hieraan denken toen ik in de krant las van een school waar fraude gepleegd 

was bij de eindexamens. Op mijn oude school zaten we mijlen van elkaar(in de gymzaal 

of de aula) dus spieken was er niet bij. Wel liet Willem op een zeer behendige wijze een 

klein propje met de antwoorden van de scheikunde toets op mijn tafeltje vallen toen hij 

een extra vel papier ging halen. Daar moest ik dan wel wat fouten in maken,anders viel 

het teveel op.

Nu is er dus een leerlinge kennelijk betrapt of bij het corrigeren van haar examen tegen 

de lamp gelopen. Helaas stond er niet bij wat er met het arme meisje gaat gebeuren. 

Mag ze het overdoen en zo ja wanneer?Toch wel belangrijk als je een vervolgopleiding 

zou willen doen je komt nergens zonder zo’n examen papiertje binnen. Dus nog een 

jaartje studeren en dan netjes de officiële  toets af:leggen?

Overigens heb ik veel plezier gehad van al die verplichte vakken. Als er een documentaire 

op T.V. is waarbij (geleerde mannen)hun vakjargon gebruiken begrijp ik er altijd wel 

iets van-al die termen komen moeiteloos boven. Plezierig omdat we steeds in een 

technocratische maatschappij schijnen te gaan leven. Als dat zo is zal ik in ieder geval 

enigszins snappen waar het over gaat en of ik mij daar misschien zorgen over moet 

maken. Ondertussen heb ik wel, in technische termen woordenboek aangeschaft.

Handig als er wel iets opgezocht moet worden.

Examen

COLUMNDoor buurtvrouw Marianne

foto: El Hoek

Facelift Theresiastraat in gang gezet
Door El Hoek

In Bezuidenhout Nieuws nummer 24 van 

december 2010 heeft bakker Stefan Hessing 

(voorzitter van de ondernemersvereniging 

van de Theresiastraat) het zgn. Biz-

project ( bedrijfsinvesteringszone project) 

toegelicht. Deelnemers aan dit project 

zijn alle ondernemers en winkeliers in de 

Theresiastraat, De Sillestraat/plein en de 

Laan van Nieuw Oost-Indie. 

Samen met zijn medebestuurders Wim 

en Yvette Schmale van de Etos en 

Marcel de Zeeuw van Middeldorp  heeft 

hij ervoor gezorgd dat de subsidie voor 

het vijfjarenplan Biz door de gemeente 

is toegekend.  Bij de stemming over 

het plan was een minimale opkomst 

van 70% noodzakelijk: 72% van de 

ondernemers heeft gestemd. Van die 

stemmers is 80% vóór het Biz-project. 

De niet- stemmers zijn principieel tegen 

of het had te maken met leegstand.

 In 2011 wordt het geld besteed aan het 

wegdek en de trottoirs van de straat.  

Het geld  moet  verdeeld worden over 

allerlei verbeteringen. De besteding 

wordt nog besproken met de diverse 

betrokken gemeentelijke afdelingen. 

Regelmatig zullen  de belanghebbende 

bewoners op de hoogte worden 

gehouden.

Stefan Hessing doet een greep uit 

de reeds uitgevoerde plannen die de 

Theresiastraat kwalitatief hebben 

verbeterend en mooier hebben 

gemaakt:

1.De feestverlichting is aangelegd; deze 

wordt nog mooier en er zal een eigen logo 

op komen.

2 Er zijn 40 bloembakken geplaatst.

3.Lantaarnpalen zijn schoongemaakt 

en graffiti is verwijderd.

4. De bestrating is  aangepakt. De bus 

heeft geen aparte stopstrook meer. Er 

is een duidelijke visuele afgrenzing 

gemaakt t.b.v. de parkeervakken 

met witte banden en andersoortige 

bestrating : geen asfalt, maar stenen. 

Hierdoor is de straat wat smaller 

geworden, waardoor inhalen voor het  

verkeer moeilijker is geworden en de 

snelheid  vanzelf beperkt wordt. De 

veiligheid voor de fietsers is daardoor 

vergroot.

Ten slotte moeten ,volgens Stefan 
Hessing , enkele plannen later in 
het jaar nog worden uitgevoerd. De 
riolering onder de trottoirs wordt 
vernieuwd en daarna wordt het wegdek 
van  de trottoirs vernieuwd. Er zullen 
sierstenen, klinkers of basaltstenen 
worden gelegd. Ook worden er bankjes 
geplaatst. Als de gemeente ermee 
instemt, zal er in 2012 een jazzfestival 
worden gehouden en er zullen ook 
andere gezellige en samenbindende 
activiteiten worden georganiseerd.

Nieuwkomer in Bezuidenhout
Den Haag telt zo’n 40.000 expats. In 

opdracht van hun werkgever vertrekken 

ze voor een bepaalde periode naar 

het buitenland. Ze doen dit alleen of 

nemen hun gezin mee als het gaat over 

een langere periode. Onze wijk is erg 

populair onder nieuwkomers, waaronder 

ook expats. Gezinnen zoeken een fijne 

woonomgeving en kiezen of sterker 

nog een werkgever of makelaar wijst 

hen op onze wijk. Maar wat beweegt de 

nieuwkomer, hoe vindt de expat zijn of 

haar weg. De redactie neemt graag een 

kijkje bij de nieuwkomer thuis.

Door Jarina Hamidullahkhan

 Onder het genot van een kopje koffie 

vertelt Elizabeth haar verhaal hoe ze 

het Engelse platteland heeft verruild 

voor Nederland. Twee jaar geleden 

kreeg haar man een baan als manager 

bij een internationale organisatie in 

Den Haag. Samen met haar man en twee 

kinderen vertrokt ze voor vier jaar naar 

Nederland. In  eerste instantie moest ze 

ontzettend wennen aan de cultuur,  de 

mensen en de Nederlandse taal. 

Ze vertelt dat ze via een makelaar in 

Bezuidenhout terecht is gekomen. “Ik 

had direct een goed gevoel bij deze 

wijk”.  “De woningen hier zijn ruim en 

betaalbaar”.  Ze wil in een buurt wonen 

waar mensen respectvol met elkaar 

omgaan en alle voorzieningen binnen 

handbereik zijn. Zoals gezellige cafés, 

restaurants, winkels en sportclubs. Een 

andere belangrijke voorwaarde is een 

kindvriendelijke omgeving. 

Elizabeth woont nu anderhalf jaar met 

haar gezin  in Bezuidenhout. Haar 

kinderen zitten op de British School. 

Kinderen van expats gaan vaak naar 

een internationale school. Zo leren ze 

ook anderen mensen kennen. Het is 

Lees verder op pagina 3
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Buurtwinkels hebben Bezuidenhout 
door de jaren heen vaak verlaten 
en vele . winkelhoekpanden zijn 
getransformeerd tot woningen. Maar 
Bezuidenhout kent nog vele buurtcafés. 
Zij geven de wijk kleur en levendigheid. 
Bezuidenhout Nieuws maakt de 
komende edities een rondje langs deze 
buurtcafés 

Door Arnoud Willemsen

Deel 1: café Animo.

Het is een regenachtige zondagmiddag. 
Café Animo, aan de Willem van 
Outhoornstraat, op de hoek met de 
Pahudstraat, heeft de deur op een kier 
staan. Toegankelijke popmuziek klinkt 
zachtjes door de kroeg. Gastvrouw Wilma 

Buurtcafés in Bezuidenhout - Café Animo

en gastheer Aad ontvangen hun gasten 
joviaal. 

Café Animo straalt tijdloze gezelligheid 
uit. Oude reclames van 7Up, Zippo en 
Amstel sieren de muren, een antieke radio 
en koffiemolen staan in de vensterbank 
en geven de zaak een huiselijk karakter. 
De toiletten zijn versierd met covers van 
oude grammofoonplaten, en er hangt een 
poster met de ludieke spreuk: “Coke, de 
witte sloper”. 

Wilma en Aad runnen het café samen, 
zonder personeel. “Al 26 of 27 jaar”, zegt 
Wilma. De naam ‘café Animo’ bestaat 
zelfs al langer. Toen het echtpaar de zaak 
overnam hebben zij de naam gehandhaafd. 
De caféhistorie op deze plek gaat zelfs al 
veel langer terug. Als sinds de bouw van 
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de buurt, rond de jaren ‘30, is er een café 
gevestigd in het pand.  

“Klanten komen uit de hele wijk ook van 
daar buiten. Leeftijden variëren van 25 tot 
70” zegt Wilma. Ook komen er geregeld 
Ierse bouwvakkers, die naar Nederland 
zijn gekomen om hier te werken. Zij 
kunnen een vertrouwd glas Guinness van 
de tap krijgen. “Maar net zo lief drinken 
ze Heineken”. En veel klanten zijn naaste 
buurtbewoners die bijvoorbeeld een 
blokje om maken -al dan niet met hun 
hond- en even binnenkomen voor een glas 
en een praatje, of om de krant te lezen aan 
de stamtafel. Soms is het zelfs de hond 
die zijn baasje meeneemt, want ook zij 
komen maar wat graag binnen. Omdat zij 
weten dat ze dan kunnen rekenen op een 
hondenkoekje, die Wilma en Aad voor 
de viervoeters van de klanten bewaren 
achter de bar. Ook wordt er gedart. Drie 
teams spelen hun thuiswedstrijden in café 
Animo. Zij hebben de beschikking over 
twee dartbanen.

Trouw aanwezig in het café is verder de 
poes Bengel. Zij ligt heerlijk te slapen, 
geheel op haar gemak. Dankzij een oproep 
in Weekkrant De Posthoorn waarin stond 
dat men zocht naar een nieuw thuis voor 
Bengel, vanuit het asiel kwam er een 
nieuw thuis.  Wilma en Aad gaven het 
haar. “Bengel voelde zich direct thuis in 
café Animo. Zij is  een heel sociale kat en 
houdt van de aandacht van mensen”. 

Gekke dingen gebeuren er ook wel eens. 
“We hebben wel eens klant gehad die 
zijn kunstgebit altijd in zijn broekzak 
deed”. Thuisgekomen kwam hij er achter 
dat hij een deel van zijn gebit miste. 
Een telefoontje naar Animo loste de 
verdwijning op, het gebitsdeel lag onder 
de bar! Het gebitsdeel is netjes bewaard 
in een pot water in het café en weer bij 
zijn eigenaar terecht gekomen.

FysioFiT Floor Terstegge
praktijk voor fysiotherapie

gaat 1 juni 2011 verhuizen!!!

naar de Laan van Nieuw Oost Indië 189
(vlakbij de kruising Juliana van Stolberglaan)

070-3837138 / 06-50534704

Specialisaties o.a.

COPD•	
diabetes•	
oncologie•	
overgewicht•	
zwangerschap•	
schouderklachten•	
knieklachten•	

advertentie

haar opgevallen dat veel Nederlandse 

mensen internationaal georiënteerd 

zijn en een wereldse blik hebben. “De 

mensen zijn sneller geneigd om op je 

af te stappen om een praatje te maken”. 

Ze wil graag beter  Nederlands leren 

praten. “De spreektaal is zo anders 

dan het lezen en schrijven”,  zegt ze. 

Praten met andere bewoners, afspreken 

voor een hapje of drankje vindt ze een 

goede manier om de taal te leren. Ze is 

ook blij met de activiteiten die worden 

georganiseerd in de wijk, om lokale 

en internationale bewoners dichter bij 

elkaar te brengen. “Dit is goed voor je 

netwerk en voor het opbouwen van een 

sociaal leven”.  

Vervolg pagina 2Toekomstig straatbeeld Bezuidenhout?

Staat Bezuidenhout dit ook te wachten? De komst van ondergrondse afvalcontainers. Wordt vervolgd.

Huis verkopen?
De nieuwe makelaar in Bezuidenhout

ARE MAKELAARS

De Eerensplein 8 Den Haag

+31 (0)70 30 40 141

www.aremakelaars.nl

foto: Gemeente Den Haag

foto: Arnoud WIllemsen

foto: Wijkberaad Bezuidenhout
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De Nieuwe Veenmolen: niks mysterieus

05WIJKINFO

Straatnamenrubriek 

Aan een kant van de Laan van 
Nieuw Oost Indie ligt nog steeds 
een stuk tropen:de straten zijn 
vernoemd naar de Gouverneur-
Generaals van N.O.Indie”een 
clubbemiddelde Hollandse Heren 
die rond 1600 ,interesse hadden om 
in die zeldzame en dure koloniale 
waren te investeren, met winst 
uiteraard.

Om de krachten en financiën te 
bundelen stichten zij de Verenigde 
Oost Indiesche Compagnie,een 
vereniging die ruim twee eeuwen 
de handel op Indie in handen had.
De eerste voorzitter daarvan(oftewel 
Gouverneur Generaal) was Pieter 

Both, daartoe uitgenodigd door de 
bewindhebbers van de V.O.C.Hij was 
vier jaar in Indie werkzaam, waarbij 
hij  o.a een Huys(regeringscentrum)
in Djakarta oprichtte,contracten 
sloot met de vorsten op de Molukke
n(specerijen),Spanjaarden verdreef 
uit Tidore ,Portugezen uit Timor 
J.P.Coen benoemde als hoofd op 
Bantam.

In 1614 reisde Pieter Both terug naar 
het vaderland met vier schepen,die 
gezamenlijk een waarde voeren van 
4en een half miljoen(inkoop).
Helaas zou hij zijn vaderland niet 
weerzien.Een geweldige storm 
overviel de verankerde schepen en 

De wildste geruchten deden jarenlang 
de ronde over wat er zich in de 
molen bij de driesprong IJsclubweg, 
Boekweitkamp, Carel Reinierszkade 
zou afspelen. Welgestelde mannen, 
gezien de dure auto’s op de 
parkeerplaats, zouden er ontvangen 
worden door dames van plezier. De 
‘schavuit van Oranje’ zou een van de 
geregelde bezoekers zijn.
 
De werkelijkheid is echter heel wat 
minder opwindend. Er is al ruim 
een halve eeuw, een (semi)besloten, 
restaurant voor gezelschappen in 
gevestigd. John en Linda van Zijl 
zwaaien er sinds zes jaar de scepter. 

Door Adriaan Pels

De oorspronkelijke molen op deze plaats 
dateerde van 1446. Toen die niet langer 
de Veenpolder kon bemalen, besloot 
het polderbestuur in 1625 de huidige 
Nieuwe Veenmolen te bouwen. Nadat 
deze voor polderbemaling overbodig 
was geworden, werd hij 1953 door 
leden van het Nederlands Instituut van 

Aannemers Grootbedrijf aangekocht 
en gerestaureerd. De huidige eigenaar 
is de stichting De Nieuwe Veenmolen, 
waar niet louter aannemers lid van 
zijn, maar ook andere bedrijven die iets 
met de bouwwereld van doen hebben, 
zoals onder meer architectenbureaus, 
projectontwikkelaars en allerhande 
onderaannemers. De stichting zorgt 
voor het onderhoud, waar vast zo’n € 
25.000 per jaar mee gemoeid is. Op het 
ogenblik is een ingrijpende restauratie 
van kap en dak aan de orde.

Nog intact
De Nieuwe Veenmolen is een 
achtkantige watermolen met een 
doorsnede van 10m en een hoogte van 
14m; de wieken zijn 25m lang. Het is 
een zogeheten bovenkruier: alleen de 
kap met het wiekenkruis kan draaien 
om de wieken op de wind te zetten. Hij 
kon, afhankelijk van de windkracht, 25 
tot 60 m3 water per minuut verplaatsen. 
Aanvankelijk was het een zogeheten 
binnenkruier, waarbij de molenaar 
binnen, bovenin de kap, de molenkap 
in de gewenste positie zet. Later is hij, 

zoals zo veel molens in Zuid-Holland, 
omgebouwd tot buitenkruier. 
De molen is nog vrijwel geheel in 
originele staat. Binnenin kan goed 
bekeken worden hoe de ‘achtkant’, 
het houten frame, is opgebouwd. Ook 
het maalwerk is nog in tact. Hij kan 
dan ook nog draaien, wat als de wind 
gunstig is, vaak op vrijdagmorgen 
gebeurt. Molenaar Bram Zonderop van 
De Vlieger in Voorburg zet dan de zaak 
in werking.

‘Private dining’
Sinds de bouwwereld zich over 
de molen heeft ontfermd is er een 
restaurant voor privé lunches en diners 
in gevestigd. Tweeëntwintig jaar 
kookten Joop en Anneke van Oosten er 
in de kleine keuken, nu doen John en 
Linda van Zijl de exploitatie.  

In het begin waren het in hoofdzaak 
bouwbedrijven die van de accommodatie 
gebruik maakten – vandaar de dure 
auto’s – maar in de loop van de tijd 
veranderende het besloten karakter. 
Iedereen kan de molen reserveren, 
maar de regel is nog steeds slechts één 
gezelschap (minimaal 8, maximaal 40 
personen) per lunch of diner. Men is 
dus altijd gegarandeerd van volledige 
privacy. De menu’s (het hele gezelschap 
hetzelfde) die John en Linda serveren 
zijn ‘mediterraan’ van opzet, dat wil 
zeggen geïnspireerd op de keukens van 
landen in het Middellandse Zeegebied. 
Maar ze staan ook open voor culinaire 
suggesties en speciale wensen.

In Mariahoeve
De Nieuwe Veenmolen staat precies 
op de grens van Mariahoeve en het 
Bezuidenhout en officieel op grond 
van Mariahoeve. Toch zullen veel 
Bezuidenhouters het monument als 
‘onze molen’ beschouwen. We mogen 
daarom de aannemers wel dankbaar 
zijn; zonder een gulle geldschieter is 
het in stand houden van een dergelijk 
monument niet mogelijk.

slechts enkele opvarende werden 
gered.

Een ronde heuveltop aan de 
Zuidoostkust van Mauritius 
is nog steeds Pieter Both berg 
genaamd,naar de eerste Generaal 
van N.O.Indie Veel, veel later, zo’n 
driehonderd jaar werd hij geëerd 
met een kleine kromme straat in  
het Bezuidenhout, achter de Jan 
van Riebeekstraat. In  de twintiger 
jaren besloten B&W van Den Haag 
de Gouverneur Generaals  van de 
VOC  hiermee  in de toen nieuwe 
wijk te gedenken.

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

Contactgegevens
Adres: IJsclubweg 111, 2593 HH Den 
Haag, telefoon: 070 38 59 683; fax: 070 38 
19 590; e-mail: info@nieuweveenmolen.nl; 
website: www.nieuweveenmolen.nl. Men 
heeft overigens ook mogelijkheden voor het 
verzorgen van diners en lunches thuis, op 
kantoor of andere locaties.

Door de redactie

Vorig jaar presenteerden organisaties 
en verenigingen zich kosteloos 
tijdens het Bezuidenhout Festival. 
Dit was zeer succesvol. Graag willen 
wij u ook dit jaar weer benaderen 
om hieraan mee te doen. Het festival 
vindt plaats op zaterdag 8 oktober 
van 11.00 tot 17. 00 uur. 

Zonder uw hulp geen festival
Veel handen zijn er nodig om het 
festival weer tot een succes te 
maken. Naast praktische regelzaken 
hebben we ook mensen nodig die 
hapjes willen maken, workshops 
willen geven, muziek willen maken 
of hierover willen meedenken. Een 
festival voor de wijk van de wijk. Een 
unieke kans om samen iets voor de 
wijk te betekenen. Alles is mogelijk, 
dus meld je voor eind augustus aan. 
De organisatie is in handen van: 
de Christus Triumfatorkerk, het 
Wijkberaad Bezuidenhout en de 
Stichting Boog

Aanmelden kan bij Petra Speijers 
middels spepe@boog.nl of op 070-
3121259.

Maak van het Bezuidenhoutfestival ook dit jaar weer een succes

Prestenteer je organisatie of geef je op als vrijwilliger

foto: Adriaan Pels

advertentie
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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 27 heeft ontzettend veel reacties opgeleverd. Het ging om een 
deel van het scorebord van de jeu de boules baan op de hoek van de Loudonstraat en de 
van Heutzstraat. Een aantal van de inzenders had het juiste antwoord en de winnaar van 
deze editie is: Jannie de Bruijn. 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 Dhr. Franssen ter beloning verstrekt!

Let wel: meedoen is voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag 
kan niet gecorrespondeerd worden. Waar bevindt zich dit detail?...

Middeleeuwen terug in Den Haag

Onmoet medebewoners, politici en maak 

kennis met elkaar en uw buurt

Op zaterdag 8 oktober a.s. tussen 11.00-17.00 
uur wordt in de Christus Triumfatorkerk aan 
de Juliana van Stolberglaan voor de tweede 
keer het Bezuidenhout Festival gehouden. 
Het festival is gratis toegankelijk. Wethouder 
Ingrid van Engelshoven komt de dag om 
11.30 uur openen. Vervolgens worden er 
verschillende creatieve workshops gegeven, 
en kunt u bijv. gratis een massage uitproberen 
of u laten informeren bij een van de stands 
op de informatiemarkt. Tijdens het festival 
zijn er ook raadsleden van verschillende 
politieke partijen aanwezig om met u één op 
één in gesprek te gaan over onderwerpen die 
u belangrijk vindt. 

Het Bezuidenhout festival is er dit jaar weer 
om mensen met elkaar in ontmoeting te 
laten komen. Ook krijgt u als bewoner met 
muzikaal, cultureel en/of organisatorisch 
talent de gelegenheid dit zelf aan uw buurt 
te laten zien. 

Voor jong en oud 

Als bezoeker is er genoeg te beleven. Kinderen 
kunnen bijvoorbeeld gratis deelnemen aan 
activiteiten van de scouting en/of één van de 
sportclinic’s die gegeven worden.  Binnen is 
er een hele ruimte voor kinderen ingericht 

waar zij verschillende knutselactiviteiten 
kunnen doen en is er een clown aanwezig die 
zowel jong als oud weet te vermaken. 

In de kerkzaal is er over de hele dag een 
podiumprogramma. Daar geven kinderen 
van verschillende basisscholen een leuk 
optreden en staan er net als vorig jaar een 
aantal echte wijkartiesten op de planken 
waaronder cabaretgroep RIJP en Barthold  
van Riemsdijk met Old Jazz. De spetterende 
afsluiting van de dag ligt in de handen van 
de Suez Rats. Zij brengen toegankelijke 
popnummers waar ze hun eigen draai aan 
geven. 

Organisatie

De algemene organisatie van het festival is 
in handen van de Christus Triumfator kerk 
en Stichting Boog in nauwe samenwerking 
met Stichting VÓÓR en Wijkberaad 
Bezuidenhout en met financiële steun van 
de gemeente Den Haag zijn wij gekomen 
tot een gezellig festival voor jong en oud. 
We nodigen u dan ook van harte uit om 
langs te komen. Iedereen is welkom op het 
Bezuidenhout Festival!

Wilt u meer weten over dit festival? Neem 
dan contact op met:
Stichting Boog, Petra Speijers tel: 070-
3121259, e-mail spepe@boog.nl

Heeft u de wijkkrant niet 
thuis ontvangen? Laat 

het ons weten!
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Middeleeuwen terug in Den Haag

Colofon

De Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief presenteren in 
hun gezamenlijke expositieruimte De Verdieping van Nederland een 
unieke tentoonstelling genaamd:

 Machtige & Mooie Middeleeuwen. 

Er zijn prachtige middeleeuwse kerkelijke en wereldlijke archiefstukken 
en boeken te bewonderen. Zo zijn er oorkondes, rekeningen, kronieken, 
aflaatbrieven, evangelieboeken en getijdenboeken te zien. Een heel 
belangrijk stuk is de oorkonde van paus Alexander III. Het is in het 
Latijn geschreven,  dateert uit 1159 en is daarmee een van de oudste 
documenten van het archief. 

De middeleeuwen zijn voelbaar in de prachtige illustraties en in de 
schitterende miniaturen. De  mooie archiefstukken dateren uit de 
vroege, hoge en late middeleeuwen.

De tentoonstelling is te zien tot 9 januari 2012. De Verdieping van 
Nederland bevindt zich in het verbindingsgebied tussen de KB en NA  
Prins Willem-Alexanderhof 5
 
Online kunt U veel van de  rijkdom van de KB-collectie  zien. Zo 
kunt U o.a. 400 jaar historische kranten bekijken. Tevens kunt U de 
eerste 500  oude gedigitaliseerde drukken opzoeken. In het Geheugen 
van Nederland is een enorme hoeveelheid cultureel erfgoed zoals 
atlassen, affiches, prentenboeken e.d. te bewonderen.

Op www.kb.nl kunt u nog veel meer informatie terugvinden.

Door El Hoek

Laan van Nieuw Oost-Indië 15
Open van maandag t/m zaterdag

Wij nemen nog nieuwe patiënten aan

Bellen op werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 of inschrijven via de website:

www.lnoi15.nl

TANDARTSENPRAKTIJK 
MW. P.A.C. STRICKER

ADVERTENTIEWERVER

GEZOCHT
Vind jij het ook leuk om wat voor jouw wijkkrant te 

doen, meld je dan aan als advertentiewerver. Het 

kost je nog geen 10 uur per 2 maanden en het 

levert jou veel waardering op.

Voor vragen, neem gerust contact op met Harold 

Thijssen via 06-54725638.

Bezuidenhout Festival brengt mensen bij elkaar

advertentie
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Wist u dat...
Deze wijkrant op zoek is naar 

enthousiaste bezorgers?

Er op het Spaarwaterveld een nieuw door 

een basisschoolleerling zelf bedachte 

glijbaan geplaatst is?

Het Stuyvesantplein maar liefst 2 

maanden op de schop gaat voor 

het vervangen van de rail (afsluiting 

omleggen verkeer weg halen) van de 

keerlus?

De burenhulpcentrale u graag helpt met 

boodcshappen doen, de hond uitlaten 

of u ergens naartoe brengt? Bel: 070-

2629999

De speelotheek in het CJG Haagse Hout, 

Koningin Sophiestraat 120,  vanaf 7 sept-

14 dec elke woensdagochtend 9:15-11:00 

leuke gratis themaochtenden verzorgt? 

Zie voor de themaplanning www.

cjgdenhaag/haagsehout/agenda

U t/m 20 oktober de expositie 

‘Als een vis in het water…van 

Will Snijders- Twilt in de Christus 

Triumfatorkerk kunt bezoeken?

Er regelmatig een lietaraire middag in de 

Christus Triumfatorkerk wordt verzorgd? 

Op 15 oktober is het de beurt aan 

schrijver Asis Aynan en op 5 november 

aan Ernest van der Kwast

U	gratis	ongewenste	graffitti	aan	uw	

pand kunt laten verwijderen door de 

gemeente? Neem voor meer informatie 

contact op met uw bewonersorganisatie 

of	met	Meldpunt	Graffiti.	Tel:	070-

3534605	of	mail	naar:	meldpuntgraffiti@

denhaag.nl

Staatsbosbeheer	en	Delfland	op	zaterdag	

8 oktober a.s. tijdens een boswandeling 

tekst en uitleg over het bos en het 

watersysteem geven? Aanmelden kan tot 

1	oktober	via	educatie@hhdelfland.nl

U als bewoner de politie via burgernet 

kan helpen bij het opsporen van vermiste 

of verdachte personen? 

www.burgernet.nl
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Er zijn van die dagen dat je,als je ‘s-ochtends naar buiten kijkt bijna zeker 
weet: dit wordt weer niks.
Je ziet het aan de langs drijvende wolkenvelden, van licht tot heel donkergrijs 
met slechts hier en daar een blauw streepje.
Daar zal zeker hier en daar een bui uit vallen. De meneer met de,overdrijvende 
wolkenvelden met kans op een bui heb ik niet eens nodig.
Het plenst luid en duidelijk op je balkonnetje, de schuur van je buren of  
brutaalweg tegen je ruiten.
Dat wordt paraplu mee en de parka aan die je dicht kunt ritsen en waar tuttig 
maar nuttig een capuchon op zit.
Zo blijft je goeie goed droog, al is het zomers wel wat klam en klef.
Fanatiekelingen kopen(en dragen) er nog van die doorzichtige regenlaarzen 
bij, over het gewone schoeisel, maar je kunt ook overdrijven.
Oftewel ik heb ze weleens gepast en dat zag eruit of ik in een aquariumwinkel 
per ongeluk in twee van die bolle vissenkommen was gestopt.
Aldus de ‘’gewone’’ laarzen goed in de schoensmeer zetten, dat scheelt al een 
hoop. Daarbij, als het stort steeds de hamvraag: plu mee, ja of nee? Oftewel 
hoe hard waait het? Het is treurig als je in snertweer ook nog met een  bundel 
lappen en baleinen wordt opgezadeld. Die passen nergens langs de openbare 
weg in een vuilnisvat.
Natuurlijk kun je, als zuinige hergebruiker het apparaat mee naar huis sjouwen 
en proberen dit weer in elkaar te zetten. Dat geeft misschien een
goed gevoel,want als dit geen hergebruik is. Je moet er wel stalen zenuwen  
voor hebben, zo kan ik u verzekeren.
Een schattig roze pluutje dat ik op mijn verjaardag gekregen had heb ik zo in 
gebruik kunnen houden, maar dan wel als frivool parasolletje.
Het is een karwei dat je, echt Haags rijp maakt voor Rozenburg  dus dit doe ik 
dit nooit weer.
Dan maar onvaderlands bij tram of bushalte met andere slachtoffers samen 
mopperen op iets dat we geen van allen kunnen veranderen.
Geen ijzige windvlaag, geen druppel regen minder, maar het lucht wel op.
Ooit dacht ik dat wij in dit, ongunstig gelegen landje het alleen  vertoningsrecht 
op die klaagzangen. Per slot hadden hele volksstammen over de grens 
aantoonbaar ‘t hele jaar beter weer dan wij. Je denkt dat ze daar blij mee zijn 
en dus andere onderwerpen kiezen om hun gemeenschappelijke  ongenoegen 
te uiten.
Maar nee hoor. Dat er op de boerderij in Normandie  waar we ‘s zomers 
verbleven kritisch naar de weerman op tv keken was te begrijpen,als je 
broodwinning daar mee samenhangt. Maar dat ook Grieken, Italianen en 
Spanjaarden ‘s avonds naar de lucht kijken en dat het her en der een geliefd 
gespreksonderwerp vormt.
Er viel met die prachtige Zuid-Europese zomers toch niets om te klagen, zoals 
wij in dit kikkerlandje zo graag doen? Het is toch heerlijk dat jealtijd naar ‘t 
strand kunt of een lange wandeling plannen zonder naar de lucht te kijken?
Een aardige Engelse medecurcist Spaans in Spanje die ik met dit dilemma 
confronteerde wist hier iets op.
Mensen praten graag, het is de enige diersoort met zo’n uitgebreide 
woordenschat. zei hij. Maar je wilt geen verschil van mening.Je hebt dus 
niet over politiek, over geld etc.Wat blijft er over? Iets waar echt niemand 
iets aan kan doen of de schuld van kan krijgen. Wat blijft er over als neutraal 
onderwerp?

Het weer. Dat is te koud,te warm te droog of te nat en dit dan ook nog voor de 
tijd van het jaar. Zo blijft de communicatie op gang over een verschijnsel waar 
niemand de schuld van kan krijgen.
Houden zo-al blijf ik van erbij dat het zonnetje alhier wel eens wat royaler zou 
mogen schijnen.Maar ja daar kun je bij niemand voor terecht....

‘t  Is weer niks

COLUMNDoor buurtvrouw Marianne

Ondergrondse huisvuilcontainers kosten parkeerplaatsen. (Foto: Adriaan Pels.)

Bezuidenhout krijgt ondergrondse huisvuilcontainers
Haagse Hout staat op de lijst van 

stadsdelen die tussen 2010 en 2015 

ondergrondse huisvuilcontainers 

krijgen. Het Bezuidenhout is eind 

2012 aan de beurt. Gaan we er 

echt op vooruit of  kleven er ook 

nadelen aan? Er zullen in elk geval 

door de bovengrondse stortkokers 

parkeerplaatsen verdwijnen, 1 à 2 

procent van alle plaatsen in de buurt is 

de schatting. Maar verder is het beslist 

een verbetering. Zo zijn we niet meer 

afhankelijk van de vuilnisophalers en 

verdwijnen losse vuilniszakken uit het 

straatbeeld. Als ze tenminste netjes in 

de containers worden gedaan.  Maar 

dan zijn ze ook onbereikbaar voor 

meeuwen, ratten en katten, waarmee 

een einde komt aan veel ergernis. 

Door Adriaan Pels

De ondergrondse huisvuilcontainers 
worden in groepjes van twee, drie en een 
enkele keer misschien meer geplaatst, 
zo veel mogelijk op ‘vrije plekken.’ 
Maar het is onvermijdelijk dat ze ook 
op trottoirs of verbredingen daarvan 
komen. In het laatste geval gaat dat ten 
koste van parkeerplaatsen: één per twee 
containers. Parkeertellingen moeten 
aangeven of die wel gemist kunnen 
worden. 

Een gevolg is dat wie nu een geparkeerde 
auto voor zijn huis heeft, dan containers 
op die plek kan krijgen. Die uiteraard 
gebruikt worden, wat niet ongemerkt zal 
gebeuren. Terwijl ook klachten gehoord 
worden over stank en vliegen.

De plaats van de containers hangt ook af 
van de aanwezigheid van ondergrondse 
kabels en leidingen en van bomen, 
lantaarnpalen, bovenleidingmasten 
en andere obstakels. Een van de 
voorwaarden is: loopafstand voor 
bewoners maximaal 75 meter (in een 
enkel geval hooguit 125 meter), terwijl 
zo veel mogelijk vermeden moet worden 
dat om de containers te bereiken een 
drukke verkeersweg of kruising moet 
worden overgestoken.

Voordelen

Een voordeel van huisvuilcontainers is 
dat we 7 dagen per week, 24 uur per dag 
onze volle huisvuilzak kwijt kunnen. Die 
moet dan wel in de stortkoker passen en 
het gebruik van kleinere zakken dan de 

huidige wordt gestimuleerd. Een ander 
pluspunt is dat door dierlijk gespuis 
opengeknaagde zakken op straat tot 
het verleden behoren. Als we althans 
alleen de containers gebruiken en geen 
huisvuil, al of niet in zakken of dozen, 
naast de stortkokers neerzetten. En de 
verleiding is groot als de container vol 
is, de toegang verstopt zit of als het vuil 
niet in de koker past. Om dit ongewenste 
gedrag tegen te gaan worden extra 
controleurs in gezet en wie betrapt 
wordt kan op een fikse boete rekenen. 
Ook wordt veel verwacht van sociale 
controle, want niemand zal rotzooi op 
straat willen hebben, juist nu er een 
voorziening is om dat te voorkomen.

Tweemaal per week worden de 
containers geleegd. Zijn ze eerder vol, 
dan kan men dat doorgeven aan een 
speciaal meldpunt. Ook verstoppingen 
kunnen worden gerapporteerd. Die 
kunnen omwonenden overigens ook 
zelf opheffen, nadat ze zich hebben 
opgegeven voor ‘adoptie’ van een 
container. Dan krijgen die een sleutel 
waarmee de stortkoker geopend kan 
worden.

Meepraten

Waar de containers komen wordt 
bepaald door Stadsbeheer, in overleg 
met de stadsdeelorganisatie en de 
vuilnisophaaldienst, die uiteraard belang 
heeft bij een goede bereikbaarheid door 
de ophaalauto.
Als deze drie instanties het eens zijn 

geworden, worden de wijkbewoners 
en –organisaties geïnformeerd en 
komt er een informatieavond. Hier 
kan men vragen stellen en suggesties 
doen voor andere plaatsen van de 
containers. Uit de verslagen van de 
bijeenkomsten in Haagse wijken waar 
de nieuwe voorziening al een feit is, 
kan worden opgemaakt dat ideeën niet 
zomaar worden overgenomen. Kennis 
nemen van de redenen voor afwijzing 
kan helpen om straks met succes een 
voorstel ingewilligd te krijgen.   
 
Als de containers uiteindelijk geplaatst 
zijn en in gebruik worden genomen, 
krijgen de betrokken wijkbewoners 
een brief over hoe een en ander in de 
praktijk zal gaan.

Gft-afval

In die brief staat onder meer dat de 
donkergroene huisvuilcontainers van 
bewoners komen te vervallen. Ze 
worden als ze voor de laatste keer 
worden geleegd meteen meegenomen. 
De lichtgroene gft-containers, mits 
voorzien van de bekende sticker, 
kunnen zoals gewend gebruikt blijven 
worden.

Het Wijkberaad Bezuidenhout heeft 

de komst van de ondergrondse 

huisvuilcontainers op de agenda van 

de komende bewonersavond gezet. 

Zie de aankondiging en uitnodiging 

in deze editie van Bezuidenhout 

Nieuws op pagina 6. 
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Door El Hoek

“ Op drukke dagen komen er wel 200 
kinderen spelen” vertelt Raymond 
Taal van Stichting Voor Welzijn 
enthousiast. Hij beheert al 12 jaar 
samen met zijn collega Dries het 
speelveld. Tevens  onderhoudt hij 
de contacten met de betrokken 
gemeentelijke instellingen, scholen 
en politie.

De dienst Stadsbeheer onderhoudt de 
plantenvakken. Elk jaar weer geven 
de perenbomen problemen. Op het 
veld zet Raymond de plekken af met 
lint, zodat kinderen geen last hebben 
van vallende peren en een glibberige 
ondergrond. Onderhoud van de 
plantenvakken kan soms beter, met 
name  in de perentijd, als de peren 
van de bomen vallen. Dit levert niet 
alleen binnen, maar soms ook buiten 
de hekken gevaarlijke situaties op.

 Vanaf het “bordes” heeft hij en 
zijn collega goed overzicht over de 

spelende kinderen. “ Ze horen me 
alleen als er iets verkeerd gaat”, zo 
vertelt Raymond.  Ik geef een forse 
schreeuw en de betrokkenen (bijv 
vechtersbaasjes ) begrijpen heel goed 
dat het voor hen bedoeld is. Ik ga niet 
oeverloos met ze in discussie.

De gemeente (OCW) onderhoudt de 
speeltoestellen op het veld. In de keet  
is een toilet, een EHBO kist en er 
wordt koffie, thee en limonade en ijs 
verkocht. Tevens is het Haags Hopje 
hierin gevestigd. Er kunnen o.a. 
ballen, skelters, fietsjes, driewielertjes 
en zelfs kruipwagentjes voor de 
allerkleinsten worden geleend. 
Openingstijden:  In de zomer (april 
tot oktober) van maandag t/m vrijdag 
van 12.00 uur tot 18.00 uur en in de 
winter (oktober tot april) van 14.30 
uur tot 17.00 uur. 

De buitenschoolse opvang van 
diverse scholen in de omgeving is 
een trouwe bezoeker van het veld. 
De leerlingen van de Nutsschool en 
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advertentie

‘Wat krijgen we hierna? Geen 
rijst, toch? Gelukkig!’ Zoals elke 
woensdag is het gerecht dat de 
jongeren  bereiden een verrassing 
voor de oudere gasten uit de wijk. 
Het vijftal Mien, Nel, Wout, Gonny 
en Paulien zit aan de hoek van de 
lange tafel die elke woensdag voor 
de gelegenheid wordt klaargezet. 
Zelf wonen ze recht tegenover 
het buurtcentrum, maar aan 
de tafel zijn alle delen van de 
wijk vertegenwoordigd. ‘Het is 
makkelijk dat er voor je wordt 
gekookt’, zegt Nel. ‘En het is ook 
erg gezellig’.

Door Benjamin Koster

De goede sfeer wordt beaamd 
door Denise van der Hulst, 
ouderenwerker voor Bezuidenhout 
en Benoordenhout. ‘Mensen waren 
echt verdrietig toen er afgelopen 
zomer geen maaltijden werden 
georganiseerd’. Samen met twee 
jongerenwerkers, Joni Hazebroek 
en Kenneth Seenarine, startte ze 
het project. ‘In Mariahoeve bestond 
zoiets al’, legt ze uit, ‘sinds april 
bestaat het ook in Bezuidenhout’. 

De populariteit van het project is in 
orde. ‘Vanavond zijn er bijna twintig 
betalende bezoekers, maar vaak zijn 
er een stuk of vier of vijf meer’, 
vertelt Denise. ‘Veel meer kunnen 
we ook niet aan’. Daarnaast zijn er 
rond de tien jongeren aanwezig. 
Twee dames zijn scholieren aan het 

Maerlant Lyceum en vullen hiermee 
hun maatschappelijke stage van 
dertig uur. De andere tieners zijn 
vrijwillig aanwezig en helpen in de 
keuken waar Kenneth hen begeleidt 
en zijn kookkunsten uit de doeken 
doet. Als de tafels zijn afgenomen en 
de ouderen alweer vertrokken, wordt 
er nog even nagepraat en op de piano 
gespeeld. 

Nu is het nog zo dat jong voor oud 
kookt, in plaats van met elkaar. De 
officiële doelstelling van het project 
is om jongeren en ouderen in de wijk 
mét elkaar te laten koken en eten, om 
elkaar zo beter te leren kennen. ‘Er 
bestonden de nodige vooroordelen’, 
vertelt Denise. ‘Sommige jongeren 
dachten dat ouderen alleen  maar over 

de oorlog konden praten. Dat bleek 
reuze mee te vallen’. Carlos Rodriges-
Monteiro, een van de jongeren die 
elke week vrijwillig in de keuken 
staat, herinnert zich dat ouderen hem 
vroegen of hij wel Nederlands kon 
praten. ‘Dat was stom, maar zoiets 
gebeurt nu niet meer’, vertelt hij. 
En het samen koken komt vast wel, 
denkt Denise. ‘Dat moet groeien’. 

Het vijftal dames uit de Johannes 
Camphuijsstraat heeft – tussen de 
gesprekken over de post, de busrit 
naar Harderwijk en de schilderijen 
aan de muur van het buurtcentrum – 
goed gegeten van de zalm, boontjes 
en aardappelen met jus. ‘Nog een 
kopje koffie?’, vraagt Carlos. ‘Thee 
alsjeblieft’, antwoordt Paulien. 

Elke woensdag een verrassingmaal  

Spaarwaterveld: Al jaren een veilige speelplaats

de Van Hoogstratenschool lunchen 
er in de zomer. Ook Dak Tobias , de 
naschoolse opvang, maakt gebruik 
van het speelveld. De kinderen van 
peuterspeelzaal “De 2 vriendjes” 
spelen er in de rustige tijd voor 
15.00u. 

De Richard Krajicek Foundation 
subsidieert het veld in natura door 8 
maanden per jaar 2 keer in de week 
sport en spel te begeleiden en tevens 
organiseert deze stichting speciale 
toernooien zoals bijvoorbeeld 
straattennis.

Het hek blijft ’s nachts open. ‘s 
Avonds is het veld een goed bezochte 
jeugdlocatie. De beheerders moeten 
regelmatig kapot glas  dat de 
jongeren achterlaten, opruimen. De 
beheerders vinden dat heel vervelend, 
want de volgende dag moeten 
kinderen daar veilig kunnen spelen. 
“Als de jongeren bijvoorbeeld glas 
achterlaten,stap ik zelf op de jongelui 
af “, aldus Raymond Taal. 

GRAAG TOT DAN

UITNODIGING

Algemene Bewonersvergadering op 24 oktober 2011

Het bestuur van het Wijkberaad Bezuidenhout nodigt u/jullie, 

bewoners van Bezuidenhout Midden en Oost van harte uit voor de 

Algemene Bewonersvergadering op maandag 24 oktober a.s. in het 

Buurtcentrum Bezuidenhout aan de Johannes Camphuysstraat 25. 

Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). 

Enkele onderwerpen van gesprek:

-  (her)verkiezing van het bestuur

-  welke resultaten zijn er door het wijkberaad en haar werkgroepen in 

2011 behaald?

-  wat zijn de plannen voor 2012 ? 

-  ideeën en wensen van de bewoners op het gebied van leefbaarheid 

en woonomgeving

Thema: Orac’s (ondergrondse afvalcontainers) in de wijk? Hierover 

leest u in deze editie meer! De heer Martin Prot, beheerder Milieu en 

werkzaam op het stadsdeelkantoor, zal dit onderwerp toelichten. 

De vergaderstukken liggen vanaf 17 oktober a.s. voor u klaar. U 

kunt deze telefonisch (070- 3477297) of via bezuidenhout@planet.

nl opvragen of loop even binnen bij het wijkberaad: Johannes 

Camphuysstraat 25. Kijk ook op de website: www.bezuidenhout.nl

Garagebedrijf Gordijn
al 75 jaar uw vertrouwen waard

Service en kwaliteit bij u om de hoek

Garagebedrijf Gordijn
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat laan van N.O.I.
070 383 8405
www.garagegordijn.nl

FysioFiT Floor Terstegge
praktijk voor fysiotherapie

is 1 juni verhuisd

naar de Laan van Nieuw Oost Indië 189
(vlakbij de kruising Juliana van Stolberglaan)

070-3837138 / 06-50534704

Specialisaties o.a.

COPD•	
diabetes•	
oncologie•	
overgewicht•	
zwangerschap•	
schouderklachten•	
knieklachten•	

Vanaf eind oktober op woensdagavond: Pilates voor Zwangeren!

Medio oktober: Yoga-lessen gegeven door Olivia v.d. Lustgraaf 

(voor meer info: 06-20446866).

Gezelligheid en elkaar ontmoeten in het Wijk- en Dienstencentrum (Foto: Benjamin Koster.)
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Buurtcafés in Bezuidenhout
Buurtwinkels hebben Bezuidenhout 

door de jaren heen vaak verlaten en vele 

winkelhoekpanden zijn getransformeerd 

tot woningen. Maar Bezuidenhout kent nog 

vele buurtcafés. Zij geven de wijk kleur en 

levendigheid. Bezuidenhout Nieuws maakt een 

rondje. 

Door Arnoud Willemsen

Deel 2: Bar Club 188.

Het is maandagavond tegen half negen. Het is 
stil op straat en vast geen drukke kroegavond, zo 
verwacht ik als ik binnenstap bij Bar Club 188 aan 
de Laan van Nieuw Oost-Indië op -hoe kan het 
anders- nummer 188.  Niets is minder waar. In Bar 
Club 188 is ook de maandag een goedbezochte 
avond. Aan de bar zitten gasten en achterin in de 
kroeg wordt gedart. Als ik net met een pilsje aan de 
bar zit, komt de ene na de andere klant vriendelijk 
groetend binnen. 

Bar Club 188 wordt gerund door Nico (65) en Petra 
Schenkeveld (48) en hun dochter Nikki (23).” We 
gingen open 19 maart 1974”, weet Nico zich nog 
goed te herinneren. “Maar we hebben papieren 
gevonden uit 1939 die tonen dat er toen al een 
café zat in het pand. Frans, één van de klanten aan 
de bar, kan zich dat nog goed herinneren. “Toen 
heette het Café Bezuidenhout, gerund door de 
familie Simons”. 

Bar Club 188 is een gezellig Hollands café, maar 
met een Spaans tintje. Sinds kort worden er 
namelijk op zondag ook tapas geserveerd. “Wij 
houden van Spanje, de Spaanse cultuur en Spaans 
eten  en we komen dan ook vaak in Spanje”, legt 
Nikki enthousiast uit. “Daarbij bleken veel  klanten 
na het sluiten van tapasbar Tapanada verderop in 
de straat, graag tapas te willen”. Nikki toont me 
de door haar opa onlangs prachtig verbouwde 
keuken om goede tapas klaar te kunnen maken. 
“Het Spaanse kookboek dat ik tijdens een van mijn 
bezoeken aan Spanje heb gekregen, komt daarbij 
goed van pas”, lacht ze.

Naast darts en tapas is het voetbal dat de klok 
slaat. Zondag gaat het café al om 12:00 uur open, 
zodat bezoekers niets hoeven te missen van de 
vaderlandse eredivisie. “Via twee schermen kunnen 

zelfs verschillende wedstrijden tegelijkertijd 
worden gevolgd”. Bij wedstrijden van het 
Nederlands elftal gaat het nog een stapje verder. 
Bij EK’s en WK’s is het bomvol binnen. Dit ligt 
misschien niet alleen aan de voetbalprestaties, 
maar ook aan het gratis biertje dat er is voor alle 
klanten bij ieder Nederlands interlanddoelpunt. 
“Dit doen we al jaren. Ook bij de wedstrijd in 
september van Oranje tegen San Marino, toen het 
11-0 werd. Maar we blijven we het doen”, vertelt 
Nikki.

In Bar Club 188 worden ook vaak verjaardagen 
gevierd. “We hebben twee klanten die hier al jaren 
ieder jaar hun verjaardag vieren”. Één van beiden 
komt uit een dorpje in Friesland. Dan stroomt 
de kroeg vol met Friese familie en vrienden. Dit 
bevalt wederzijds zo goed dat er inmiddels al 
jaren een Haagse afvaardiging uit Bar Club 188 
afreist om een tegenbezoek af te leggen en mee 
te doen met de jaarlijkse touwtrekwedstrijden 
aldaar, in het Friese Wânswert.

De beste avond is waarschijnlijk de zaterdagavond. 
“Laatst op een zaterdagavond  belde één van 
de klanten een taxi om naar huis te gaan”, zegt 
Nikki.” Toen de taxi voorreed liep hij naar buiten, 
gaf de taxichauffeur geld, en kwam weer terug 
naar binnen”. Hij vond het te gezellig om naar 
huis te gaan.

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

advertentie

GEZOCHT
- Enthousiaste Hoofdredacteur voor 
Bezuidenhout Nieuws
De wijkkrant Bezuidenhout Nieuws is met spoed 

op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur. De 

hoofdredacteur is op vrijwillige basis in staat een 

team van enthousiaste redacteuren (bewoners uit 

de wijk) en dtp-er aan te sturen en te begeleiden 

in het vergaren van nieuws uit de wijk. Met als 

eindresultaat jaarlijks vijf tot zes edities van 

Bezuidenhout Nieuws. Voor en door bewoners! 

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan zsm je 

reactie naar bezuidenhoutnieuws@gmail.com

- Bezorger Bezuidenhout Nieuws 
Wie heeft er zin om in 1 x per 2 maanden een

goed zakcentje bij te verdienen?

 

Mail je reactie naar bezuidenhoutnieuws@

gmail.com en wordt de nieuwe bezorger van 

Bezuidenhout Nieuws

Bar Club 188  (foto: Nikki Schenkeveld)
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Buurtpreventieteam Bezuidenhout: maak 
uw eigen wijk schoner en veiliger

CULTUUR & INFO nummer 29 - december 201108

OOG VOOR DETAIL: WIN EEN BOEKENBON! !. .
Ook voor deze editie zijn wij op zoek gegaan naar een verrassend detail

De vorige foto uit editie 28 heeft wederom veel reacties opgeleverd. Het ging om de 
achterkant van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Schenkkade. 
Met zichtbaar op de voorgrond het Herdenkingsmonument bombardement 1945. Een 
aantal van de inzenders had het juiste antwoord en de winnaar van deze editie is: Th. 
Faber van Heck. 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 Dhr. Franssen ter beloning verstrekt!

Let wel: meedoen is voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag 
kan niet gecorrespondeerd worden. Waar bevindt zich dit detail?...

Wijkbewoner schrijft modern sprookje: Dobbe en de Draak

Meerdere wijken hebben er al een,  

een team van buurtbewoners dat 

zich op vrijwillige basis inzet voor 

de eigen wijk. Naast de jaarlijkse 

wijkschouw duurt het niet lang meer 

of Bezuidenhout  heeft ook een eigen 

buurtpreventieteam. 

Door de redactie

Onder de vlag van de Stichting 
Wijkberaad Bezuidenhout is momenteel 
het Buurtpreventieteam (BPT) voor 
Bezuidenhout Midden en Oost in 
oprichting. Het BPT bestaat uit een 
groep vrijwilligers die begaan is met de 
wijk. Haar doel  is de wijk  nog veiliger, 
aangenamer en schoner en aantrekkelijker 
te maken om (blijvend) in te wonen. Het 
team krijgt hierbij ondersteuning van het 
Stadsdeelkantoor Haagse Hout en van 
het Politiebureau Overbosch.

Orde

Het BPT loopt/fietst regelmatig een 
ronde in de wijk. Daarbij wordt gelet 
op alles wat niet in orde is of overlast 
veroorzaakt, zoals onveilige plekken, 
ongepast gedrag van burgers, kapot 
straatmeubilair etc.  Tijdens de rondes is 
er in het Wijk- en Dienstencentrum een 
vaste post ingericht, die in contact staat 
met de politie.

Vrijwilligers gezocht

Inmiddels heeft zich al een aantal 
vrijwilligers voor het BPT gemeld. Het 
BPT zoekt vrijwilligers die zich willen 
gaan inzetten als: surveillant, straatcoach 
of stafmedewerker.  Interesse? Bezoek 
dan de voorlichtingsavond in het WDC 
op 15 december a.s. aanvang 19.30 uur. 
Aanmelden kan ook per e-mail via bpt@
bezuidenhout.nl of telefonisch 070-
3477297. Of kijk voor meer informatie 
op: www.bezuidenhout.nl

Heeft u de wijkkrant niet 
thuis ontvangen? Laat 

het ons weten!
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Wijkbewoner schrijft modern sprookje

Colofon

Lennaert Roos, een wijkbewoner die zich op vele vlakken voor zijn 

wijk inzet, heeft onlangs een prentenboek geschreven en een daarbij 

behorende gelijknamige muziekvertelling.

Het boek komt tot leven in de theatervoorstelling waarin het publiek 
wordt meegenomen in een spannend avontuur verteld door componist, 
auteur en zanger Lennaert Roos. Op woensdagmiddag 30 november jl. las 
hij de jeugd uit de wijk voor, zong en speelde hij enkele liedjes uit de 
gelijknamige theatervoorstelling. Kinderen vanaf 4 jaar maakten in Café 
Pan kennis met Dobbe en de Draak.

Laan van Nieuw Oost-Indië 15
Open van maandag t/m zaterdag

Wij nemen nog nieuwe patiënten aan

Bellen op werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 of inschrijven via de website:

www.lnoi15.nl

TANDARTSENPRAKTIJK 
MW. P.A.C. STRICKER

ADVERTENTIEWERVER

GEZOCHT
Vind jij het ook leuk om wat voor jouw wijkkrant te 

doen, meld je dan aan als advertentiewerver. Het 

kost je nog geen 10 uur per 2 maanden en het 

levert jou veel waardering op.

Voor vragen, neem gerust contact op met Harold 

Thijssen via 06-54725638.

advertentie

Vooraankondiging Nieuwjaarsreceptie 

Wijkberaad Bezuidenhout

Op maandag 16 januari 2012 houdt het 
Wijkberaad Bezuidenhout van 17.30 – 
19.30 uur de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
in het Wijk- en Diensten Centrum 

Bezuidenhout, Johannes Camphuysstraat 
25. 
U als bewoner of extern contact bent van 
harte welkom! 

www.stationdrukwerk.nl

Een korte impressie van het prentenboek: “In Platland zorgt een draak voor veel onrust omdat hij 
alle boeken steelt. Toch doet koning Willem niets, totdat de draak ook zijn bibliotheek plundert. 

De koning is razend en belooft dat wie de draak verslaat, met prinses Jade mag trouwen. Ridder 
Koenraad ziet dat wel zitten, hij heeft alleen geen idee waar hij de draak moet zoeken. 

Gelukkig komt hij Dobbe tegen: een jongen die dapperder blijkt dan de ridder zelf, en een heel 
verrassende ontdekking doet als hij de draak eindelijk ontmoet..”

Voor meer informatie over het boek en de voorstelling kijk op: 
www.dobbe-draak.nl.

De redactie van 

Bezuidenhout 

Nieuws 

wenst u prettige feestdagen 

en een gelukkig en gezond 

2012 toe
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Wist u dat...

U voor €7.50 per jaar donateur kunt worden 

van uw eigen wijkkrant Bezuidenhout 

Nieuws? U kunt uw donatie storten op 

Girorekening 262020 t.n.v. Wijkberaad 

Bezuidenhout. Alvast bedankt!

Sylvain Lelarge graag met u ‘Kerst in 

de Provence’ viert in het WDC op 17 

december a.s. van 14.00-17.00 uur? 

U op 18 december kunt deelnemen aan 

een kerstdiner in nostalgische sfeer? Meer 

informatie bel met WDC Bezuidenhout.

U op maandag 19 december vanaf 18.30 

uur een Kerstwandeling kunt maken? 

Verzamelpunt Christus Triumfatorkerk. 

Het Muziekkorps en het Zangkoor van 

het Leger des Heils zorgen voor muzikale 

ondersteuning.

De wijkkrant per 1 januari 2012 een nieuwe 

hoofdredacteur heeft? Wijkbewoner 

Fred Geelen neemt het over van 

Marieke Willemsen.

De burenhulpcentrale u graag help met 

boodschappen doen, de hond uitlaten of u 

ergens naar toe brengen? Bel: 2629999

Er op www.bezuidenhout.nl een forum 

beschikbaar is? Kijk en discussieer mee.
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Wat is december, die laatste maand van het jaar, toch een overvolle maar 

oergezellige afronding van het kalenderjaar. 

Het begint al met de feestelijke intocht van Sint Nicolaas, zijn zwarte pieten en – 

zo weet je als kind – zakken vol cadeautjes. Er is een hele serie liedjes waarmee 

deze bejaarde, Spaanse geestelijke hartelijk welkom wordt geheten. Een grijze 

heer, met baard, staf en mijter – want hij is een bisschop. Merkwaardig feit in 

een land dat overwegend protestants of zelfs helemaal “niets” is wat betreft 

geloofsovertuiging.

Vreemd dat nooit iemand eraan gedacht heeft om al die decemberfestiviteiten 

(sint, kerst, oudejaar) wat beter te spreiden. Januari bijvoorbeeld is nu zo’n 

lege kille maand met helemaal niks. Maar ja, ’t staat allang tevoren op alle 

kalenders afgedrukt, dat verander je niet zomaar. 

Ternauwernood had de sint met pieten, zak, roe en schimmel het land verlaten of 

de dozen met kerstspullen werden van zolder gehaald; een feest van herkenning. 

We hadden allemaal onze favoriete versierselen: de klokjes die echt klingelden, 

het trompetje waar je op kon blazen, engeltjes met beweegbare vleugeltjes, 

huisjes, vogeltjes, hertjes en nog zo wat. Uiteraard in al die bonte kleuren waar 

mijn vader van gruwde. Hij wist namelijk met alleen zilver-/of goudkleurige 

strikken, ballen en slingers een prachtig sierstuk van zo’n boom te maken. Als 

dan de echte kaarsjes aangingen, in een donkere kamer werden we er zelfs 

als klein grut stil van. Mijn moeder, als altijd heel praktisch, plaatste wel een 

emmertje water met spons naast de piano.  

Maar wat te doen met onze favoriete spulletjes - letterlijk de bonte huisjes, 

boompjes en beestjes die zouden, dat zag een kind, hier erg bij af steken. Geen 

probleem, mijn moeder zorgde voor een klein formaat dennenboompje dat in 

de kinderkamer paste. Wij konden dat naar hartenlust volhangen met die bonte 

verzameling en kaarsjes - elektrische dat wel - met een paar ondernemende 

broertjes/zussen in die drukke dagen.

De kerstboom is wel overal en universeel, zelfs op het politiebureau, de hal 

van een ministerie, de Tweede Kamer. Maar een overdenking met zang, muziek 

en een stichtelijk woord? Dat lijkt toch uit de mode. Maar wacht eens even, 

maandag 19 december loopt u natuurlijk mee met de sfeervolle kerstwandeling. 

Onderweg bezingen liedjes het kerstverhaal. Vertrekpunt is de Christus 

Triumfatorkerk. Plezierig is ook het bezichtigen van vaak fraai aangeklede 

winkelstraten, aangeklede gevels en mooie etalages, zoals bijvoorbeeld onze 

eigen Theresiastraat. En het staat iedereen vrij om de eigen gevel of voordeur 

op te vrolijken en dat boompje in de voortuin op te tuigen met lichtjes. 

Dan is de koek nog niet op: oudejaar. Heb je zelf geen zin om oliebollen of 

appelflappen te maken? Alle bakkers inde wijk verkopen ze, met daarnaast de 
verplichte salades. Maar waar mijn buitenlandse kennissen zich het meest over 

verbaasden was de oorverdovende pokkenherrie om twaalf uur precies. Hier en 

daar worden kerstbomen verzameld voor een legale of illegale brandstapel.

Ik wens u alvast alle goeds voor het jaar 2012 toe!

December

COLUMNDoor buurtvrouw Marianne

De Theresiastraat wordt steeds aantrekkelijker
De Theresiastraat wordt steeds 

aantrekkelijker

De uitwerking van het Biz-project 

(Bedrijfsinvesteringsplan), die eerder 

in nummer 24 en 27 van Bezuidenhout 

Nieuws werd aangekondigd, is in volle 

gang. Tijd voor een update.

Door El Hoek

Stefan Hessing eigenaar van bakkerij 

Hessing, Wim en Yvette Schmale van  
Etos en Marcel de Zeeuw van Middeldorp 
zijn erg tevreden over het  conceptplan, 
dat  sinds enkele weken klaar is. Het plan  
zal naar verwachting eind december/
begin januari definitief worden. Daarna 
volgt een voorlichtingsbijeenkomst 
voor de betrokkenen. In 2012 moeten 
alle plannen verwezenlijkt zijn.

Een greep uit de geplande verbeteringen/
veranderingen:

Opruimen

Rommel wordt opgeruimd, graffiti 
verwijderd, visueel moet alles 
overzichtelijk en netjes worden, ook 
kiosken en bloemenstalletjes dienen 

zo compact mogelijk op het trottoir te 
staan  om genoeg ruimte over te houden 
voor passanten. Rommelige fietsrekken 
worden vervangen door fietsnietjes op 
heel veel plekken. Oude bloembakken 
worden verwijderd. De glas- en 
papiercontainers voor de AH bij de Laan 
van NOI verdwijnen. Er worden twee 
ondergrondse containers naast de Gall 
& Gall geplaatst in de Carpentierstraat. 
De twee afvalcontainers aan het begin 
van de straat tegenover het andere 
AH-filiaal worden vervangen door 
ondergrondse containers. Er zijn reeds 
nieuwe Haagse afvalbakken geplaatst. 
Bloembakken zijn er van het voorjaar 
tot eind oktober. 

Verblijfskwaliteit verhogen

Op de zuidzijde van de straat komt een 
groot aantal nieuwe bomen, zoals de 
trompetboom en de gele valse acacia.  

Het riool in de straat wordt vervangen 
vanaf de bebouwing tot aan het 
gemeenteriool, daarna volgt de 
bestrating. De betonnen verharding op 
het trottoir en in de parkeervakken wordt 
vervangen door gebakken klinkers met 

een warme uitstraling (betaald uit de 
600.000 euro subsidie van de Europese 
Unie). Door dit materiaal te kiezen 
wordt de beleving van de verkeersruimte 
nogmaals versmald. De ingrepen zullen 
voor de voetganger een aangenamere 
en voor het gevoel grotere ruimte 
opleveren. Er komen geen nieuwe 
lantaarnpalen, de bestaande worden 
antraciet geverfd. De huidige zitbanken 
worden vervangen door de zogenoemde 
Van Alffbank en er komen nieuwe 
banken aan de noordzijde van de straat. 
De extra zebra komt er niet, omdat de 
aanleg daarvan 13 parkeerplaatsen zou 
kosten. Bloembakken zijn er van het 
voorjaar tot eind oktober. 

Het komend jaar zal iedereen die in de 
Theresiastraat komt de resultaten van 
alle inspanningen kunnen bewonderen 
en de verbeteringen zullen beslist een 
belangrijke bijdrage leveren aan een 
prettig verblijf in een mooie, gezellige 
straat. De werkzaamheden in het deel 
van de Theresiastraat van de Laan van 
NOI tot aan het De Eerensplein worden  
in 2014 uitgevoerd.

Ambitieus stadsdeelplan 2012 - 2015

Spaarwaterveld opwaarderen en parkeerproblemen 

oplossen 
Het Spaarwaterveld moet aantrekkelijk 
heringericht en ontwikkeld worden 
tot een groene ontmoetingsplek voor 
de wijk. En aan de parkeerproblemen 
in Bezuidenhout-Midden en -Oost 
dient een einde te komen. Aldus twee 
belangrijke doelstellingen in het 
Stadsdeelplan Haagse Hout 2012 – 2015. 
Andere onderwerpen: jongeren meer 
vertier bieden, bejaarden niet laten 
vereenzamen en sporten en gezond leven 
aanmoedigen. 

Door Adriaan Pels

Op een bewonersavond mocht er op het 
stadsdeelplan worden geschoten en ideeën 
gespuid. Veel aandacht werd geschonken 
aan de plannen om het Spaarwaterveld 
op te knappen en de uitstraling te 
geven van een buurtparkje, geschikt 
voor alle bewonersgroepen en kleine 
festiviteiten. Stadsdeelwethouder Ingrid 
van Engelshoven vroeg om voorstellen 
en genoemd werden een overdekt podium 
voor optredens ofwel een muziektent, 
trimhulpmiddelen voor ouderen en een 

gebouwtje voor een kaartclubje. Maar 
ook werd uitgegaan van de huidige 
situatie: begin met alle drie de ingangen 
te gebruiken en vraag de kinderen die er 
komen naar wat zij willen.

Het Spaarwaterveld moet een wijkparkje worden. Foto: Adriaan Pels.

Parkeerellende
Bezuidenhout-Midden en -Oost kampen 
met parkeerproblemen, vooral Oost. Op de 
bewonersavond kwamen alle grieven weer 

Lees verder op pagina 3



UITNODIGING & ADVERTENTIES 03WIJKINFOnummer 29 - december 201106 nummer 29 - december 2011
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Garagebedrijf Gordijn
al 75 jaar uw vertrouwen waard

Service en kwaliteit bij u om de hoek

Garagebedrijf Gordijn
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat laan van N.O.I.
070 383 8405
www.garagegordijn.nl

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

ter sprake: op de stoep en op hoeken van 
straten parkeren, veel bedrijfsauto’s in de 
wijk en de bron van alle ellende: te weinig 
parkeerruimte. Aan dat laatste gaat wat 
gedaan worden. Bekeken wordt hoe het 
aantal legale parkeerplaatsen kan worden 
uitgebreid, onder meer in combinatie met 
de vernieuwing van de riolering. Bewoners 
opperden ideeën als gebruikmaken van 
de garage onder het Paleis van Justitie 
en het aanleggen van een garage onder 
het Spaarwaterveld. Om het parkeren 
op straathoeken tegen te gaan, worden 
zogeheten ‘oortjes’ aangelegd. Overigens 
worden de ambities in het stadsdeelplan 
getemperd door de opmerking dat het 
stadsdeel geen zeggenschap heeft over het 
parkeerbeleid en slechts kan overleggen 
met de diensten op het stadhuis aan het 
Spui en hooguit ‘meesturen’. 

Ouderen
Om eenzaamheid onder hen te bestrijden 
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is er het streven om ouderen – het gaat hier 
om kwetsbare, nog zelfstandig wonende 
bejaarden die de weg naar hulpinstanties 
niet weten – en ook gehandicapten zo lang 
mogelijk zelfstandig te laten deelnemen 
aan de samenleving. Dat moet gebeuren 
door het bieden van voorzieningen en 
ondersteuning. Aangekondigd werd dat 
welzijnsorganisatie VÓÓR 75-plussers 
persoonlijk gaat benaderen.

Een andere ambitie is jongeren vanaf 
14 jaar te stimuleren deel te nemen aan 
georganiseerde sporten en meer gebruik 
te laten maken van voorzieningen op het 
gebied van sport en bewegen. De behoefte 
aan een uitgebreidere skatevoorziening dan 
op het Spaarwaterveld wordt onderzocht. 
Initiatieven van jongeren worden 
aangemoedigd en ondersteund. Verder 
wil men het alcohol- en drugsgebruik 
terugdringen. 

Woningen
Een wens van bewoners van het 
Bezuidenhout is meer informatie over 
de bestemming van leegkomende 
kantoren en ministeries en duidelijkheid 
over de sloop-/renovatieplannen van 
woningcorporaties en de activiteiten van 
opkopers in Bezuidenhout-Oost, met name 
in de Pijnacker Hordijkstraat en Cornelis 
van der Lijnstraat. Men wil een gevarieerd 
woningaanbod, onder meer huizen voor 
starters.

Naar mogelijke problemen in de Pijnacker 
Hordijkstraat door de komst van nieuwe 
bewoners afkomstig van de Psyq, wordt 
onderzoek gedaan.

Een bewoonster van het gedeelte van de 
Louise de Colignystraat dat buiten het 
rioleringsplan viel, boekte een succesje: 
toegezegd werd dat haar straat alsnog ook 
opgeknapt wordt. 

Tijdens de door het Wijkberaad 
georganiseerde bewonersavond 
op 24 oktober jongstleden, was de 
mogelijke komst van ondergrondse 
huisvuilcontainers een belangrijk 
onderwerp. De negentig aanwezigen 
hadden nogal wat bezwaren. Toen 
er gestemd werd bleken er slechts 6 
voorstanders te zijn; 74 bewoners waren 
pertinent tegen.

Door Adriaan Pels

De argumenten van de tegenstanders waren 
onder meer: vermindering van de waarde 
van je huis als je er een voor je deur krijgt; 
we voelen ons overvallen, hebben geen 
invloed gehad op het raadsbesluit, we 
hebben er niet om gevraagd; de toch al hoge 
parkeerdruk door de horeca, wordt verhoogd 
door het verlies van parkeerplaatsen; de 
loopafstand van 75 meter is voor ouderen 
te groot en we hebben twijfels of hiermee 
het probleem van zwerfvuil wordt opgelost. 
Dit laatste bezwaar werd versterkt door de 
vertoning van beelden uit een wijk waar 
al afvalcontainers zijn geplaatst: er ligt 
meer afval naast de stortkoker dan er in 
gaat, aldus een opmerking. Commentaar 
van Wijkberaadvoorzitter Jacob Snijders: 
“Het is de gemeente die deze rommel heeft 
gecreëerd. Men kan niet op de gemiddelde 
netheid van de burgers afgaan. Die bestaat 
niet.”

Toch was er ook een positief geluid: 
voor mensen die op een etage wonen zijn 
huisvuilcontainers een uitkomst.

Negatief resultaat
Tijdens het huishoudelijk deel van de 
agenda kreeg de vergadering te horen dat het 

Bewoners: geen ondergrondse huisvuilcontainers 
in Bezuidenhout!

jaar gesloten is met een negatief resultaat. 
De algemene reserves zijn daarvoor 
aangesproken. Verder werd medegedeeld 
dat het Wijkberaad met ingang van 2012 
geen algemene activiteitensubsidie meer 
krijgt. Er zal voor iedere activiteit een 
budget bij het Stadsdeelkantoor moeten 
worden aangevraagd. In verband hiermee 
riep voorzitter Snijders organisatoren 
van straatfeesten op hun begroting eind 
december/begin januari in te dienen. 
Wegens die nieuwe subsidieregeling was 
er geen begroting voor 2012 opgesteld. 
Wel is bekend dat het Wijkberaad een 
basissubsidie van € 11.225,- krijgt 
en een subsidie voor administratieve 

ondersteuning van € 22.706,-.

Sinds kort is bekend dat de HTM-haltes 
(beide zijden) op de Laan van NOI 
tegenover restaurant Het Spinnewiel 
zullen verdwijnen. Wegens de komst van 
RandstadRail moeten de perrons verbreed 
worden en dat is hier niet mogelijk. Het 
Wijkberaad heeft bezwaar gemaakt.

Tot slot werd de vergadering geïnformeerd 
over de opzet van het Buurt Preventieteam 
Bezuidenhout. Het plan van aanpak is bijna 
klaar. Er wordt begonnen met één keer 
patrouilleren per week, waarbij gekeken 
wordt naar veiligheid en leefbaarheid.

GRAAG TOT DAN

UITNODIGING

Op maandag 16 januari 2012 houdt het Wijkberaad 
Bezuidenhout van 17.30 – 19.30 uur de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie in het Wijk- en Diensten 
Centrum Bezuidenhout, Johannes Camphuysstraat 
25. 

U als bewoner of extern contact bent van harte 
welkom! 

“Het is de gemeente die deze rommel heeft gecreëerd”, aldus het commentaar van 
Wijkberaadvoorzitter Jacob Snijders bij deze foto van een ondergrondse huisvuilcontainer in een 
andere wijk. Foto: Wilma Brongers. 

> Fitness  > Body Pump > Squash (4 banen)

> Cardio Fitness  > Spinning > Finse sauna

> Jeugd Fitness  > Kick-fun > Tafeltennis

> Total Body Workout > Zumba  > CX 30 (core-traning)

> Step Shape  > Power Yoga > Abdominal workout

> BBB (buik-benen-billen) > Hatha Yoga > X-co

> Pilatus (ook met bal) > Body Shape  

In het sportcentrum is ook gevestigd:

Zonnecentrum, Schoonheidsalon, Fysiotherapie

www.jackslagman.nl
 Theresiastraat 145 - 2593 AG Den Haag - 0703820203

alle activiteiten en onbeperkt 

trainen voor één prijs.

ma t/m vrijdag vanaf 07.00 uur 

geopend

Senioren gym  Senioren Fitness      Medische Fitness

maandag 10.30-11.30  Jaarkaart € 200,-     ma/vr. 12.00-13.00

vrijdag     09.15-10.15       di/do.  10.00-11.00

7 dagen per week geopend!

Alle activiteiten voor één 

prijs!

Abonnement ZONDER 

opzegtermijn en inschrijfgeld!
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Buurtcafés in Bezuidenhout
Buurtcafés in Bezuidenhout Deel 3: Café Pan

Buurtwinkels hebben Bezuidenhout 

door de jaren heen vaak verlaten en vele 

winkelhoekpanden zijn getransformeerd 

tot woningen. Maar Bezuidenhout kent nog 

vele buurtcafés. Zij geven de wijk kleur en 

levendigheid. Bezuidenhout Nieuws maakt een 

rondje. 

Door Arnoud Willemsen

“Pan wordt buurtkroeg”, luidt de titel van een 
doorgestuurde mail naar de redactie van dit blad.  
Buurtbewoners van Café Restaurant Pan hadden 
eigenaren Daniël Bisschop (35) en Nieske van 
der Voort (34) namelijk zover gekregen hun zaak 
“om te toveren tot een echt café met muziek, 
statafels en buurtpraat”. Via de mail en mond-
tot-mondreclame werden buurtbewoners en 
geïnteresseerden gemobiliseerd. Een uitgelezen 
kans voor het rondje van Bezuidenhout Nieuws.

Sfeer

Café Pan kende ik al als charmante eetgelegenheid 
aan de rand van het kosmopolitische 
Beatrixkwartier, gevestigd in een fraai hoekpand 
aan de 2e Louise de Colignystraat en de Amalia 
van Solmsstraat. Op deze zaterdagavond is 
het een baken van licht als ik binnenstap rond 
negen uur. De tafels en stoelen die er normaliter 
staan voor de eters, zijn verwijderd. De eerste 
groepjes klanten genieten al van een drankje en 
gelegenheidskroegbaas Bisschop is druk in de 
weer statafels neer te zetten. De ingang is voor de 
gelegenheid aan de zijkant van het pand, sfeervol  
aangekleed met een partytent, kaarsjes, (warmte)
lampen. Dit belooft een feestelijke kroegavond te 
worden. 
Nog geen half uur later staat Pan al bijna vol. 
Muziek schalt door de luidsprekers. Het publiek 
bestaat veelal uit dertigers en veertigers. Veel 
mannen in overhemden, die bier drinken en in 

tegenstelling tot in menig ander buurtcafé, ook hun 
vrouwen of vriendinnen hebben meegenomen.  

Initiatief

Buurtbewoonster Margot Bévort (67) waardeert het 
initiatief. Zij woont al 38 jaar in de wijk. “Vroeger 
had je de buurtwinkels waar je elkaar zag, zoals 
de slager, bakker en groenteman. Tegenwoordig 
zijn die er niet meer op alle straathoeken. Door 
een avond als deze blijft er betrokkenheid bij 
de buurt.”Dat de buurtbewoners in dit deel van 
Bezuidenhout-Midden betrokken zijn, blijkt ook 
wel uit de inburgeringscursus die is gehouden 
door bewoners van de Amalia van Solmsstraat na 
oplevering van het nieuwe blok woningen in de 
straat. De nieuwe bewoners werden bevraagd over 
hun kennis over de wijk en de stad.  Locatie van dit 
treffen? Het terras van café Pan.

Het initiatief om een kroegavond te houden is 

ontstaan vanuit een groep voetballende mannen, 
zo zegt Mechteld Baken Aguilar (35). Sinds ruim 
anderhalf jaar voetbalt een groep mannen uit de 
buurt iedere week in het nabijgelegen Koningin 
Sophiepark. Zodra het te donker wordt ‘s avond, 
spelen ze in de zaal. Na het voetballen is de 
derde - en langst durende - helft bij café Pan. 
Inmiddels zijn de ‘voetbalvrouwen’ ook verenigd 
en organiseren zij hun eigen activiteiten. “Om de 
hier uit ontstane sociale binding in de buurt te 
vieren is deze kroegavond georganiseerd,” aldus 
Baken Aguilar.

Rond 01:00 uur gaat de muziek uit. Niet omdat 
het café leeg is, maar de vergunning laat langer 
doorgaan niet toe. Genoeg aanwezigen blijven 
toch nog even hangen. Animo genoeg dus. De 
volgende editie is dan ook al gepland voor eind 
januari. Wellicht het begin van een traditie in 
Bezuidenhout. 

Bar Club 188  (foto: Nikki Schenkeveld)

Expats in Bezuidenhout
Iedere editie laten wij een expat over 
Bezuidenhout aan het woord. Deze keer 
de beurt aan Martin Oswald.

Door Jarina Hamidullahkhan

Martin Oswald is een expat uit Oostenrijk 
die in Bezuidenhout woont en in Den 
Haag werkt. Hij is drie jaar geleden naar 
Nederland gekomen om als econoom bij 
Shell te werken. Op dit moment zou hij 
nergens anders willen wonen. Hij heeft 
hier zijn draai gevonden en het bevalt 
hem heel erg goed. Hij is verknocht aan 
Bezuidenhout.

Martin woont aan de Paulinastraat in 
Bezuidenhout. Hij heeft het naar zijn zin 
in onze wijk. Voordat Martin hier terecht 
kwam heeft hij aan de Balistraat in Den 
Haag gewoond. Daarna in een appartement 
aan de Gedempte Burgwal. Een vriendin 
van Martin die in Bezuidenhout woonde 
ging naar London verhuizen en vroeg of 

hij interesse had om haar appartement 
over te nemen. Zonder na te denken zei 
hij meteen ja.

“Werkgevers helpen meestal niet mee met 
het zoeken naar een woning, dat moet je 
dus zelf doen”, vertelt Martin. Hij is erg 
blij met zijn keuze om in deze wijk te 
wonen. “Naast alle gezelligheid van de 
nabijgelegen binnenstad, biedt het een 
rustige en ruime leefomgeving. Alles 
wat ik dagelijks nodig heb, is te koop in 
de wijk. Heel handig: supermarkt, slager, 
bakker, bloemist en drogist zijn binnen 
handbereik”. Hij heeft zijn vaste winkels 
in de wijk waar hij zijn boodschappen 
doet. 

“Twintig minuten fietsen en ik zit op het 
strand.” Het valt hem op dat veel dingen 
goed geregeld zijn. Zoals voorzieningen 
voor fietsers. "Ik hou namelijk van fietsen", 
zegt Martin lachend. Wat hij prettig vindt 
is dat veel bewoners in Bezuidenhout 

Engels spreken, dat maakt communiceren 
makkelijker. Hem is ook opgevallen dat 

Vorig jaar deed hij voor het eerst mee 
aan de marathon van New York. “Een 
geweldige ervaring. Dus besloot ik dit 
jaar weer te gaan. Ik meldde me aan bij 
het team van KiKa (Kinderen Kanker 
Vrij). Want wat is er nu mooier om het 
lopen van een marathon te combineren 

Marathonloper Elwin Vissers liep voor KiKa in New York
met geld inzamelen voor een fantastische 
organisatie die zich inzet om kinderen 
met kanker sneller te genezen.” Aldus 
Elwin Vissers, die van plan is in 2012 
weer een bekende marathon in het 
buitenland te lopen. En weer voor een 
goed doel.

Door Adriaan Pels

Bezuidenhouter Elwin Vissers (42) was 
een van de 133 hardlopers die voor KiKa 
liepen en samen kregen ze meer dan 
een miljoen euro van familie, vrienden, 
supporters en andere sponsors als beloning 
voor de prestatie 42,195 km te volbrengen. 
Maar het viel hem niet mee deze keer, 
ondanks de goede voorbereidingen en de 
hoopvolle tijd in 2010. “Vorig jaar had ik 
me ingeschreven bij een reisorganisatie, die 
als een van de faciliteiten de voormalige 
topatleet Marti ten Kate had ingehuurd 
om effectief tempo aan te geven. Het 
resultaat was na iets meer dan vier uur nog 
behoorlijk fit aan de finish. Dan moet ik dit 
jaar onder de vier uur kunnen lopen, was 
mijn gedachte, maar nu liep ik alleen en dat 
pakte anders uit. De laatste tien kilometers 
waren bijzonder zwaar, zo zwaar dat ik 
een moment heb gedacht: dat doe ik nooit 
weer. Maar dat ben je gauw vergeten als de 
eindstreep in zicht komt. En met 3:54:39 
had ik toch mijn doel bereikt.”

Trainen
De loopcarrière van Elwin valt in twee 

stukken uiteen. Twaalf jaar geleden 
had hij, na een snelle voorbereiding als 
overstapper van andere sporten, zich 
al ingeschreven voor de marathon van 
Londen. Helaas kon hij wegens een 
blessure niet starten. De teleurstelling 
was zo groot, dat hij het hardlopen eraan 
gaf. En zich daarna beperkte tot voetbal, 
honkbal en basketbal. 

Tot tweeënhalf jaar geleden zijn vrouw 
besloot in 2010 naar New York te gaan en 
hij ook weer is gaan trainen, om mee te 
kunnen gaan. Met het gevolg dat hardlopen 
nu weer zijn eerste sport is. Voor meer 
heeft hij als ‘account manager’ bij een 
Amerikaans telecombedrijf trouwens geen 
tijd.

Elwin trainde aanvankelijk alleen, maar is 
nu lid van The Hague Road Runners, waar 
hij twee keer in de week loopt en dat bevalt 
hem goed. Zijn advies aan beginners is 
dan ook: “Word lid van een club, waar 
ze een programma hebben, gericht op je 
mogelijkheden. En je met een groep van 
gelijk niveau loopt.”

Op zijn programma voor 2012 staat zeker 
weer een marathon. Misschien weer New 
York – “wegens de geweldige sfeer” – of 
anders Berlijn of Athene. Wie hem (of 
KiKa) wil steunen kan op www.runforkika.
nl alle informatie vinden. 

Burgerinitiatief nu al succesvol

Door de redactie

Steeds meer mensen, fietsers en voetgangers, 
maken gebruik van het spoorwegtunneltje 
bij de molen. Daarvoor moeten zij de 
IJsclubweg oversteken, wat vooral tijdens 
de drukke ochtend- en avondspits lastig, 
zo niet vrijwel onmogelijk is. Bovendien 
is de oversteek extra gevaarlijk, omdat de 
automobilisten op de IJsclubweg slecht 
zicht hebben op de situatie en door het 
ontbreken van waarschuwingsborden 
verrast worden. Daarbij is er nog afslaand 
autoverkeer dat oversteekt naar en van de 
Carel Reinierszkade. 

Gevaarlijk kruispunt IJsclubweg bij de molen wordt 
aangepakt

Om aan de gevaarlijke situatie een 
eind te maken zijn buurtbewoners 
een, door de Fietsersbond gesteunde, 
handtekeningenactie begonnen. In 
december willen ze de gemeenteraad 
van Den Haag een petitie aanbieden, 
maar nu al heeft de actie succes. In het 
laatst verschenen activiteitenplan van het 
stadsdeel Haagse Hout is het verbeteren 
van de veiligheid op het kruispunt 
opgenomen.

Op de bewonersavond van het Wijkberaad 
werd gemeld dat de werkgroepen Verkeer 
en Oost van het Wijkberaad zich ook voor 
de zaak inzetten en dat het probleem in het 
stadsdeelplan is opgenomen. Overigens 

Oversteek op de IJsclubweg bij de Carel 
Reinierszkade. Onder andere een actiegroep 
spant zich in voor verbetering. 
Foto: Antoinette Jans.

stond het onderwerp al op Activiteitenplan 
2011 van het stadsdeel. 

de mensen direct zijn. Ze zeggen wat ze 
denken en daar houdt hij wel van. 

Helaas heeft Martin niet veel contact met 
zijn buren. Dit komt voornamelijk omdat 
hij veel werkt. Als hij tijd heeft, spreekt hij 
het liefst met zijn expat-vrienden in een 

van de buurtcafés af. De meeste van zijn 
vrienden wonen ook in Bezuidenhout. Ze 
drinken samen een drankje op het terras 
als het mooi weer is en praten over elkaars 
ervaringen over wonen als expat in buurt. 
Aan het eten van bijvoorbeeld bitterballen, 
haring, kaas, stamppot moest hij in het 
begin wennen. Nu vindt hij bitterballen 
met bier erg lekker. En gaat hij zelfs graag 

Martin Oswald. Foto:Archief Oswald

Caf’e Pan Foto: Archief Caf’e Pan
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naar de visboer om haringen te halen. 
Martin houdt van sporten en is blij met het 
brede aanbod in de wijk. Met een goede 
vriend gaat hij regelmatig squashen bij een 
bekende sportclub in de wijk. Hij vindt het 
fijn dat de wijk als thuis aanvoelt. “Anders 
ben je niet gelukkig en heb je heimwee 
naar huis”, zegt hij. 

Hardlope Erlwin Visser. Foto: Archief Elwin 
Visser


