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OOG VOOR DETAIL: WIN EEN BOEKENBON! !
. .

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

De foto uit de vorige editie (29) was blijkbaar een moeilijke. Het ging om een deel 
van de toegangspoort tot Paleis Huis ten Bosch. Slechts één inzender had het juiste 
antwoord: S. Huf-Donders. Van harte gefeliciteerd! De boekenbon is af te halen bij 
het WDC Bezuidenhout. 

Ook deze keer dagen wij u uit goed om u heen te kijken in de wijk. De vraag is: waar 
bevindt zich naastgelegen detail? Stuur uw antwoord per e-mail of brief naar de redactie 
(zie onderaan het colofon). U maakt kans op een boekenbon ter waarde van 15 euro, 
beschikbaar gesteld door de heer Franssen.

Let wel: meedoen is voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag 
kan niet gecorrespondeerd worden. 

Waar bevindt zich dit detail?...

Heeft u de wijkkrant niet 
thuis ontvangen? Laat 

het ons weten!

advertentie

IN DEZE EDITIE:

1| Bommen vallen op Bezuidenhout

2| Hébe als au pair in Ierland 

2| Geloven met hart en handen 

3| Verborgen gebreken, wie heeft ze 
niet? 

3| Burenhulpcentrale in de steigers 

3| Creatieve en talentvolle Parels         
gezocht 

5| Rechter beslist over ontruiming 
Groene Oor 

5| F*K Theater wil uitdagen én 
vermaken 

7| Wist u dat ...

7| Column 

8| Oog voor detail 

8| Colofon 

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

advertentie

520 doden, 12.000 daklozen, 3.300 
huizen verwoest, 1.200 huizen zwaar 
beschadigd.  Dat was de trieste balans 
na het bombardement op Bezuidenhout 
op 3 maart 1945. Marianne van Raaij 
speelde als dreumes op het puin.
 
Door Marianne van Raaij

Zondagochtend  3 maart 1945 half negen. 
Engelse bommen vallen op Bezuidenhout. 
Huizen raken in brand en storten in. Geen 
brandweerwagens om te blussen. Geen 
ambulances om gewonden af te voeren. 
In de chaos op straat raken mensen elkaar 
kwijt, lopen kinderen verloren rond. Een 
felle wind jaagt het vuur aan en verspreidt 
de brand verder. Veel huizen die in paniek 
maar intact zijn achtergelaten, veranderen 
daardoor alsnog in een ruïne. De brand 
houdt dagen aan. De meest gekozen 
vluchtroute is die naar Voorburg. Voorbij 
de spoorbaan is het veilig. 

Prachtige speelplek
Na de oorlog blijft de wijk lang in een 
verwoeste staat liggen. Jarenlang wordt 
er uit geldgebrek niets aan nieuwbouw 
gedaan.  Het puin en de ondergelopen 
kelders vormen een prachtige speelplek 
voor kinderen; een schatkist soms vol 
met mooie scherven, een gedeelte van een 
sleutel, een handvat, of tinnen bordjes van 
een poppenservies. Als dreumes heb ik er 
ook gespeeld. Mijn ouders kregen namelijk 
kort na de oorlog een huis aangeboden in 
de Charlotte de Bourbonstraat, uiteraard in 
het gedeelte dat gespaard was gebleven. 
Doorgaand verkeer was er niet: de straat 
eindigde in het puin.

Lang hebben we er niet gewoond. 
Doordat de oorspronkelijke binnenmuren 
inmiddels dienst deden als buitenmuren, 
was het huis zo vochtig dat het behang 
naar beneden kwam, de gordijnen en het 
beddengoed vochtig aanvoelden en het 
eten - een koelkast had je toen nog niet - 
beschimmelde. Zelf liep ik voortdurend te 
hoesten en te niezen. Het was goed voor 
onze gezondheid dat we verhuisden, maar 
ik vond het jammer, want onze nieuwe 
omgeving bleek zo saai: in de verre 
omtrek geen verboden puin waar je kon 
schatgraven of kikkers vangen.

De grote leegte
In de trein richting Leiden keek ik altijd 
uit het raam of het oude huis er nog stond 
op die spannende speelplek. De grote 
leegte - van het Centraal  Station tot aan 
de Laan van Nieuw Oost Indie - bleef lang 
onbebouwd. Ook omdat er groepen mensen 
waren die de wijk zoveel mogelijk in de 
oude fraaie staat wilden zien herrijzen. 
Dat bleek al heel snel veel te duur. Het 
alternatief was dat er zowel vanaf de Laan 
als vanaf het station af en toe een straat 
werd bijgebouwd en - met het oog op de 
kosten - meestal met flats. De opgelapte 
kerken werden vervangen door nieuwbouw, 
en in de Theresiastraat kwamen flats met 
winkels eronder. Dat was nieuw - op oude 
foto's staan in de Theresiastraat vanaf de 
Koningin Marialaan alleen woonhuizen. 
Bakker, melkboer en groenteman kwamen 
immers aan de deur.

Tijden veranderen. Maar veel oudere 
wijkbewoners bleven zitten met de vraag 
of het bombardement in plaats van een 
uitgekiende actie geen vergissing was. 
Theorieën te over, ze helen echter niet de 
wonden die een aantal bommen op 3 maart 
1945 aanrichtten.

3 Maart 1945

Bommen vallen op Bezuidenhout

Programma herdenking 4 maart 2012

De Stichting 3 maart 45 zet zich in voor 

blijvende aandacht voor het bombardement 

op Bezuidenhout en haar vele slachtoffers. 

Jaarlijks organiseert zij de herdenking van 

deze ramp. Dit jaar is dat op zondag 4 

maart.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur: Gemeenschappelijke dienst van 

de kerken in Bezuidenhout in de Christus 

Triumfatorkerk

12.00 uur: Bloemenhulde bij het monument 

Juliana van Stolberg aan de Koningin 

Marialaan 

12.45 uur: Herdenkingsconcert in het 

Koninklijk Conservatorium aan de Juliana 

van Stolberglaan

Zie voor meer informatie www.
bezuidenhout.nl. Hier vindt u ook een 
lijst met de namen van de slachtoffers, 
een documentaire, getuigenverslagen, 
artikelen, foto’s, gedichten en nog veel 
meer.

Het Sneeuwballentoernooi, gehouden op de 

jeu de boulesbaan naast het Stadsdeelkantoor 

Haagse Hout, trok op 11 december zo’n 80 

mensen. Die genoten van spannend spel, 

Franse  chansons, erwtensoep en glühwein. 

Ria Ramselaar kwam als winnaar uit de bus.

(foto: Bert Carati)

Sneeuwballentoernooi
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Wist u dat...

… het nog lang niet zeker is dat de 

tramhalte op de Laan van NOI tegenover 

de Stuyvesantstraat wordt opgeheven?

… u de gebarentaal van een dirigent 

heeft kunnen leren ontcijferen, door op 24 

januari naar een masterclass te gaan in 

de Christus Triumfatorkerk? Een initiatief 

van het Koninklijk Conservatorium en het 

projectorkest Nieuw Geluid.

… burgemeester Jozias van Aartsen op 

21 februari in het buurtcentrum was om 

het Buurtpreventieteam Bezuidenhout te 

installeren? Het team telt inmiddels 35 

vrijwilligers, maar kan nog vrijwilligers 

gebruiken. Aanmelden kan via j.w.wouters.

bpt.bezuidenhout@gmail.com of 070-

3477297.

… het WDC Bezuidenhout op proef ’s 

avonds het pand openstelt voor activiteiten 

van huurders? Op 15 februari startte een 

serie trainingen mindfulness.

… het Wijkberaad Bezuidenhout op zoek 

is naar enkele vrijwilligers die op 30 april 

tijdens de vrijmarkt op het Spaarwaterveld 

kunnen assisteren? Bel 070-3477297 of 

stuur een mailtje naar bezuidenhout@

planet.nl.    

… Hogeschool In Holland aan de 

Theresiastraat de Haagse Conciërge van 

het Jaar in huis heeft? Hassan Tabiat werd 

op 26 januari gehuldigd door collega’s, 

docenten en leerlingen. De uitverkiezing is 

een initiatief van D66.

Rectificatie

In Bezuidenhout Nieuws 29 stond 

bij een artikel over ondergrondse 

huisvuilcontainers een foto met als credit 

Wilma Bongers. De geplaatste foto was 

echter niet door haar gemaakt.
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We moeten meer bewegen, zegt de overheid. Een half uur per dag is de norm. 

Maar Ard Schenk, de Sven Kramer uit de jaren 70, vindt dat te weinig. In zijn 

boek ‘Je tweede jeugd begint nu’ raadt hij 30- tot 40-jarigen minimaal een 

heel uur aan om daar als 60-plusser de vruchten van te kunnen plukken. Mijn 

probleem is dat ik al een tijdje aan mijn tweede leven bezig ben – wie weet zit 

ik zelfs al in de extra speeltijd - waardoor zijn boek voor mij misschien te laat 

is gekomen. Maar indachtig het credo ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ heb 

ik me toch maar aan de Schenk-visie overgegeven.

Daar heb je in Bezuidenhout dan ook alle gelegenheid voor. Dus gepaste kleren 

en schoenen aan en het Haagse Bos in. Hardlopen is er niet meer bij, maar met 

speedmarsen kom ik, volgens de looptijden-app op mijn smartphone, nog aan 

6 km/h en verbruik ik ook nog eens dik 400 Kcal in een uur, de tijd die ik nodig 

heb voor een rondje Malieveld. Mooi meegenomen toch? En donderdags is het 

natuurlijk zwemmen voor senioren geblazen in Overbosch. 

Maar het is niet altijd wandelweer en er is niet altijd warm water in het 

zwembad. Dus moet er vaak binnen wat gebeuren. Thuis heb ik daarom 

zo’n stilstaande fiets, waarop ik geregeld stompzinnig zit te trappen. Om de 
verveling te bestrijden, plaats ik hem voor de tv. En kijk ik naar Lingo of 

de koffiepraatprogramma’s op die tijd of naar de onvermijdelijke reclame. 
Reclame die de laatste tijd allemaal over beugel- en naadloze elastische bh’s 

gaat. Zonder overdrijving kan ik zeggen dat ik me zo op dit gebied wel tot een 

waar expert ontwikkeld heb. 

Je kunt natuurlijk ook naar een sportschool gaan en in onze wijk heb je de keuze 

uit maar liefst drie stuks. Maar ik heb het niet zo op die fitnesszalen. En toch 
kun je me er vrijwel elke zaterdag in een vinden. Meestal omdat het de kortste 

weg is naar sauna, bubbelbad en zonnebank, ook in het gebouw aanwezig. 

Gezamenlijk fietsen en hardlopen zonder dat je vooruit komt, is nog tot daaraan 
toe, maar stoeien met die gewichten is voor mij echt over de grens. Dan moet 

ik altijd denken aan een ruwbolsterige baas in mijn jeugd, die een dergelijke 

discussie eens afdeed met: ‘Ik ân dâh gewichtûh? Ik stâ tog al dâh heile dag 

met un sigaah in múh klâhwe.’ 

Ân dâh gewichtûh?

COLUMNDoor buurman Adriaan

 Bijzondere buur Hébe Schilperoort 

Au pair in Ierland
Na haar middelbare school, besluit Hébe 
Schilperoort met haar buren mee te gaan 
naar Ierland. Als au pair. Tien maanden 
lang. Ze heeft er geen minuut spijt van 
gehad. 

Door Jarina Hamidullahkhan

‘Ik stapte uit het vliegtuig in Dublin en 
dacht: oké, nu gaat het echt beginnen!’ Hébe 
Schilperoort verliet anderhalf jaar geleden 
het ouderlijk nest, om zich bij haar oude 
buren Jelleke, Simon en hun dochtertjes 
Chloe (3) en Isabel (2) te voegen. Die waren 
voor twee jaar naar Ierland getrokken. En 
omdat Jelleke wilde dat haar kinderen in 
die periode Nederlands bleven praten, 
werd aan Hébe gevraagd of ze als au pair 
mee wilde. Die was meteen enthousiast: 
‘Tien maanden in het buitenland werken, 
wonen en mijn Engels verbeteren. Ik zag 
alleen maar kansen om te groeien en na 
mijn middelbare school was ik ook wel toe 
aan wat verandering.’ 

Dronken en niet te verstaan
Hébe is een vrolijke meid. Als ze over 
haar tijd als au pair praat, stralen haar 
pretoogjes. ‘Ik voelde me meteen onderdeel 
van de familie en heb geen moment last 
gehad van heimwee.’ Naast haar werk - 
de meisjes naar school brengen, het huis 
schoonmaken en zo nu en dan koken voor 
het gezin - had ze nog genoeg tijd over voor 
leuke dingen. ‘Ierland is een prachtig land 
om te verkennen. Ik fietste elke dag. Ook 
zijn de mensen zeer gastvrij en beleefd.’ In 
haar vrije tijd trok Hébe veel op met andere 
au pairs. ‘Dublin is een geweldige stad om 
uit te gaan. En ondanks – of misschien wel 

doordat de Ieren vrijwel altijd dronken 
en dus niet te verstaan zijn, heb ik er veel 
gelachen.’

Heimwee naar Ierland
Hébe zegt dat het verblijf in Ierland haar 
zelfverzekerder heeft gemaakt. ‘Als 
iets me niet lekker zit, geef ik dat eerder 
aan dan vroeger. En ik neem nu ook 
beslissingen die beter bij me passen, zoals 

de keuze van mijn studie.’ Hébe studeert 
Sociaal Pedagogische Hulpverlening 
aan de Haagse Hogeschool. Daarnaast 
werkt ze als kassière bij Albert Heijn in 
de Theresiastraat. Na haar studie wil ze 
in het buitenland gaan werken. ‘Nadat ik 
weer thuis was, liet ik mijn koffers weken 
onuitgepakt staan. Ik had heimwee naar 
Ierland.’

Hébe met haar grootmoeder in een pub in Dublin.

De Christus Triumfatorkerk, op de hoek 
Juliana van Stolberglaan/Laan van NOI, 
bestaat op 21 maart vijftig jaar. En dat 
wordt uitbundig gevierd. Hoogtepunt 
is een jubileumfeestweekend met een 
ouderenmiddag, een feestavond en een 
reünie van (oud-)gemeenteleden.

Door Adriaan Pels

De festiviteiten beginnen op de jubileumdag 
zelf, op 21 maart, met de opening van 
een tentoonstelling die een beeld geeft 
van de vijftigjarige geschiedenis van de 
protestantse kerk. Op vrijdag 23 maart is 
er een ouderenmiddag met aansluitend 
een borrel en een gezamenlijk diner. 
Zaterdag volgt een feestavond voor de 
gemeenteleden. Op zondagochtend wordt 
in de kerkdienst uiteraard ook stilgestaan 
bij het jubileum. Na de dienst is er een 
reünie van (oud-)gemeenteleden.

Pauzeconcerten
De Christus Triumfatorkerk wil aan het 

Vijftig jaar Christus Triumfatorkerk

Geloven met hart en handen
geloof van mensen handen, voeten en een 
stem geven. Ze staat open voor iedereen 
die in Bezuidenhout woont of werkt. 
Zo worden er elke tweede en vierde 
donderdag van de maand van 12.30 - 
13.15 uur de bekende pauzeconcerten 
georganiseerd. Verder staan er op de 
agenda onder meer filmavonden, lezingen 
en gespreksgroepen. 

‘Jonge professionelen’
Een nieuw initiatief is het project Jonge 
Professionelen. Daarmee richt de kerk 
zich op mensen van 25 tot 45 tot jaar. Deze 
doelgroep maakt maar liefst 55 procent 
van de bevolking van Bezuidenhout uit. 
Speciaal voor hen organiseert de kerk een 
cursus Werk & Balans. Deze vindt plaats 
eind april begin mei. Daarnaast gaat de 
kerk een ontmoetingsplek ‘creëren’ waar 
jonge ouders met elkaar in gesprek kunnen 
over bijvoorbeeld opvoedingszaken.
Zie voor meer informatie: 
www.christustriumfatorkerk.nl. 

De vijftig jaar oude Christus Triumfator-

kerk is een ontwerp van de Wassenaarse 

architect Geert Drexhage (1914-1982). 

Was u ooit lid van de Christus Triumfatorkerk en heeft u belangstelling voor de reünie op zondag 25 maart? Stuur dan een mailtje 
naar muller.pronk@casema.nl.

Vriend van Bezuidenhout Nieuws 

Ik mag me sinds kort hoofdredacteur van Bezuidenhout Nieuws noemen. Een hele 
eer. Samen met een ploegje enthousiaste mensen zetten wij ons vrijwillig in om van 
deze krant een lezenswaardig product te maken. We vertrouwen erop dat dat ook 
deze keer gelukt is. Tegelijkertijd heb we nog enkele wensen. We zouden graag meer 
pagina’s met meer nieuws en - letterlijk - meer kleur in de krant willen.  Daarmee zou 
de krant voor u nog aantrekkelijker worden.  Maar - u raadt het al - dat kost geld, en 
dat is er niet.  Daarom zijn we naast onze adverteerders op zoek naar alternatieve 
bronnen. Mijn vraag aan u is: zou u bereid zijn om Bezuidenhout Nieuws jaarlijks 
vrijwillig met een klein bedrag naar keuze te steunen? Ik ben zeer benieuwd naar 
uw antwoord. 

Reageren kan via bezuidenhoutnieuws@gmail.com of WDC Bezuidenhout.

Met vriendelijke groet, Fred Geelen
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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

Leer kroegbaas Rob Bleijenberg de 
mens kennen. Iedereen heeft zo zijn 
verborgen gebreken. Acht jaar geleden 
gaf hij zijn nieuwe café die naam. ‘Je 
moet gasten binnenhalen met vertier, 
want thuis is het biertje goedkoper.’

Door Arnoud Willemsen

Eind januari en de winter is eindelijk 
ingetreden. Ik stap aan De Sillestraat café 
Verborgen Gebreken binnen en ben blij dat 
de warmte me tegemoet komt. Eigenaar 
Rob Bleijenberg (54) verwelkomt me 
vriendelijk, eet de laatste happen van zijn 
avondeten en tapt een pilsje voor me.
Rob runt Verborgen Gebreken al bijna 
acht jaar. ‘Het is niet mijn ambitie geweest 
om een café te beginnen’, zegt  hij. ‘Maar 
ik werkte al in deze kroeg en toen kwam 
de mogelijkheid om hem over te nemen.’ 
Grotendeels met eigen spaargeld stapte 
Rob in het avontuur en daar heeft hij tot op 
heden nooit spijt van gehad. 

De Babbelaar
Voorheen heette de kroeg De Babbelaar. 
Maar een nieuwe eigenaar betekent, 
natuurlijk ook  een nieuwe naam. Als 
kersverse eigenaar zat Rob er de hele avond 
in zijn kroeg over te piekeren. Zonder 
biertje nuchter aan de bar. Naarmate de 
avond vorderde zag hij de mensen om hem 
heen veranderen. ‘Eigenlijk heeft iedereen 
zo zijn eigen – prettige - verborgen 
gebreken’, dacht hij. Et voilà. Een naam 
was geboren.

Kroegtijgercompetitie
Klanten komen vooral uit de wijk, maar zijn 
van alle rangen en standen. ‘Van aannemers 
tot fiscalisten, alles komt hier’, weet Rob. 
Voor hen organiseert hij allerlei activiteiten, 

Buurtkroegen in Bezuidenhout

Verborgen gebreken, wie heeft ze niet?

zoals onlangs een Kroegtijgercompetitie. 
Gasten konden in tweetallen meedoen 
door een avond de bar te runnen. Met een 
bedrag voor reclame en versiering. Het 
duo met de hoogste avondomzet zou de 
winnaar zijn. ‘Ik heb de prijs net uitgereikt 
aan Leon en Heidi’, glundert Rob die niet 
alleen belang hecht aan gezelligheid, maar 
ook ondernemersgeest toont. ‘Je moet 
gasten binnenhalen met vertier, want thuis 
is het biertje goedkoper.’

Café Van Heutz
Eind jaren ’70 zat er een bloemenzaak in 
het pand van Verborgen Gebreken. Dat 
was in de tijd dat er op iedere straathoek 

van de wijk nog een winkel was gevestigd. 
‘Mijn vader had vroeger een fietsenzaak 
aan het eind van de Altingstraat, hier om 
de hoek.’ Verder vertelt Rob dat hij onlangs 
het pas gesloten café Van Heutz aan de Van 
Heutzstraat heeft overgenomen. Hier gaat 
hij een tweede zaak beginnen, maar dan 
voor een andere doelgroep. ‘Meer kan ik 
er nog niet over kwijt, kom bij de opening 
maar langs!’

In deze serie verschenen eerder artikelen 
over Café Pan, Bar Club 188 en Café 
Animo. U kunt de artikelen (en alle 
edities van Bezuidenhout Nieuws) ook 
vinden op www.bezuidenhout.nl

Een boodschapdoen of het glas 
wegbrengen voor de buurvrouw. 
Sinds kort kent onze wijk 
de Burenhulpcentrale. Deze 
telefooncentrale wil vragers om hulp 
en aanbieders van hulp bij elkaar 
brengen. 

De burenhulpcentrale is een initiatief 
van de gemeente Den Haag. Het is een  

Burenhulpcentrale in de steigers
verzamelplaats van buurtbewoners die iets 
voor elkaar willen doen. Deze vrijwilligers 
kunnen de professionele hulpverleners en 
mantelzorgers ontlasten. In 2014 moeten 
er 21 van deze burenhulpcentrales zijn.

‘Kernvrijwilligers’ gezocht
De BurenHulpCentrale Bezuidenhout 
zoekt op dit moment nog enkele 
‘kernvrijwilligers’. Dit zijn mensen 

die bijvoorbeeld willen meehelpen om 
hulpvragers en –bieders te werven. 
Interesse? Meld u dan aan via 070 – 
2629999.

Wilt u weten hoe de burenhulpcentrale 
werkt: op dinsdag 3 april zijn er 
presentaties in WDC Bezuidenhout, 
Johannes Camphuijsstraat 25: om 15.30 
- 16.30 uur en om 19.00 - 20.00 uur.

Een workshop teenlezen, een demonstratie 
glas-in-lood maken, een pianoconcert 
tussen de schuifdeuren. De afgelopen jaren 
kon u dit en nog veel meer beleven als u de 
Parelroute door de wijk liep. Op zaterdag 2 

Creatieve en talentvolle Parels gezocht
juni vindt alweer de derde Parelroute plaats. 
Daarvoor is het Wijkberaad Bezuidenhout 
op zoek naar nieuwe parels: mensen met 
een bijzonder talent of bezigheid, die dat 
graag aan anderen willen laten zien of 

horen in hun eigen huis of atelier. 

Bent u zo’n parel? Meldt u dan aan 
bij het Parelteam: 070 – 3477297 of 
bezuidenhout@planet.nl 

‘Je moet mensen binnenhalen met vertier, want thuis is het biertje goedkoper.’
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De eigenaren van de paardenstallen 
en volkstuinen op het Groene Oor 
zijn gedagvaard door de Nederlandse 
Spoorwegen. Op 1 april moeten 
hun stallen en tuintjes van de grond 
verwijderd zijn. Maar dat zijn ze niet 
van plan. Hun lot – en ook dat van de 
paarden – ligt nu in handen van de 
rechter. 

Door Adriaan Pels

De NS wil zijn grond aan de Loolaan en het 
IJsclubpad tussen de spoorwegtunneltjes, 
ook bekend als het Groene Oor, afstoten. 
Per 1 januari 2012 zijn de contracten met 
de huurders opgezegd, met de mededeling 
dat het terrein, na van gif te zijn gezuiverd, 
wordt verkocht. Het gebied telt vooral 
paardenstallen – naar schatting huisvesten 
die 60 tot 70 paarden – met daartussen 
enkele volkstuinen. 

Braak?
De grond valt net binnen de Haagse 
gemeentegrens met Voorburg, maar de 
gemeente wil zich niet in de kwestie 
mengen en is ook geen mogelijke koper. 
Dat antwoordde B & W op vragen 
van Joris Wijsmuller van de Haagse 
Stadspartij, die pleitte voor het behoud 
van de huidige bestemming. Wijsmuller 
vreest dat het terrein straks, onverkocht, 
braak komt te liggen omdat de locatie voor 
kopers weinig interessant is. Het gebied 
mag slechts gebruikt worden voor sport, 

Rechter beslist over ontruiming Groene Oor

recreatie, waterberging, een tramremise en 
volkstuinen.

Hoop
Die laatste bestemming heeft de 
gedagvaarden weer hoop gegeven en ertoe 
gebracht zich te verenigen. Ze hebben een 
advocaat in de arm genomen om te proberen 
alsnog met de NS tot een overeenkomst 
te komen. De vereniging is bereid om de 
grond over te nemen, het liefst voor een 
symbolisch bedrag. Overigens heeft de 
gemeente Den Haag al kenbaar gemaakt 
dat een volkstuinencomplex geen ruimte 

mag bieden voor het houden van paarden.

Tuin met kunst verdwijnt
Behalve het Groene Oor, moet ook de 
smalle strook volkstuinen tussen de 
spoorbaan van RandstadRail en het watertje 
Schenk eraan geloven. Dat zou betekenen 
dat ook Het Groene Oordtje, de bekende 
tuin met kunst van Cocky Hoek, verdwijnt. 
Voorlopig gaat mevrouw Hoek, samen met 
vijftien kunstenaars, echter door met de 
organisatie van de expositie Open Tuin 
met Kunst ter Plekke 2012. De datum staat 
al vast: van 9 juni tot en met 15 juli.

Jarenlang hebben de NS en de gemeente Den Haag de ontwikkeling op het Groene Oor 

gedoogd. Nu de NS de grond wil verkopen, moeten de stalhouders en volkstuinders het veld 

ruimen. En de gemeente kijkt toe en doet niets. (Foto Adriaan Pels)

Karina Best en Ferenc Zavaros, ze 
komen uit Bezuidenhout en vormen 
samen F*K Theater. In Nederland zijn 
ze nog redelijk onbekend. Maar dat kan 
niet lang meer duren, want in New York 
en Sydney reageert het publiek laaiend 
enthousiast op hun voorstellingen.

Door Jarina Hamidullahkhan

Karina en Ferenc. Zij is de regisseuse, 
hij schrijft de teksten. Samen maken ze 
muzikale en poëtische voorstellingen op 
het raakvlak van het persoonlijke en het 
maatschappelijke. Geen gemakkelijk genre. 
Karina: ‘Wij maken geen theaterproducties 
en musicals voor het grote publiek, zoals 
Joop van den Ende. Met onze voorstellingen 
willen we mensen raken en confronteren 
met bepaalde gevoelens en gedachten. We 
willen impact hebben op het publiek en 
zoeken een evenwicht tussen het publiek 
uitdagen en een leuke avond bezorgen.’ 

Bootvluchtelingen en kinderprostitutie
‘Theater is een ruim begrip’, meent Karina, 
die zelf een voorliefde heeft voor fysiek en 
interdisciplinair theater. In 2008 maakte 
ze de eerste danstheatervoorstelling 
met Ferenc over schietincidenten op 
Amerikaanse scholen (‘The 7 deadly sins: 
wrath’). In 2010 volgden ‘Lucky’ - over 

F*K Theater wil uitdagen en vermaken

bootvluchtelingen - en ‘Christiane’ – over 
drugsverslaving en kinderprostitutie.
Geen gemakkelijke onderwerpen. Maar in 
het buitenland, waaronder Sydney en New 
York,  kreeg F*K Theater de handen op 
elkaar.

In februari waren ze met hun 
theaterproductie ‘Dancing, not dead’ te zien 
in Den Haag en Utrecht. In juni gaan ze op 
tournee met ‘Levittown’. Het stuk heeft de 

ondertitel ‘a new musical’ en gaat over een 
groep meisjes die opgroeit in de perfecte 
buitenwijk. Ouders noch gemeenschap 
hebben begrip voor hun problemen. Liever 
wordt de schone schijn opgehouden dan 
de helpende hand toegestoken. Met alle 
tragische gevolgen vandien.

Meer informatie over Karina Best, 
Ferenc Zavaros en F*K Theater vindt u 
op www.fktheater.com.

Gezocht: redacteuren

Heb jij een vaardige pen en 

lijkt het  je fantastisch om van 

Bezuidenhout Nieuws  een 

nog leukere krant te maken? 

Stuur dan een berichtje naar 

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

‘Wij maken geen producties zoals Joop van den Ende.’ (inzet: Karina Best)



WIJKINFO NIEUWS IMPRESSIES CULTUUR

Wijkkrant Bezuidenhout-Midden en -Oost nummer 31 - april 2012

COLOFON
Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant voor Bezuidenhout Midden en 
-Oost. 
De kant verschijnt 5 keer per jaar in een oplage van 8.400 exemplaren.

Bezuidenhout Nieuws 32 verschijnt in de week van 21-28 juni 2012. 
Sluitingsdatum voor kopij en advertenties: 11 juni.

REDACTIE

Fred Geelen (hoofdredactie), Jarina Hamidullahkhan, Benjamin Koster, 

Marianne van Raay, Patrick Regan, Arnoud Willemsen

Met dank aan Wijkberaad Bezuidenhout en de bezorgers

VORMGEVING

Raymond Wajwakana

FOTOGRAFIE

Catching colors, www.catchingcolors.com

ADRES

Johannes Camphuysstraat 25

2593 CH Den Haag

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

www.bezuidenhout.nl

girorekeningnummer: 262020

BEZUIDENHOUT NIEUWS

www.bezuidenhout.nl nummer 31 - april 201212

Heb OOg voor detail, win een boekenbon!. .
De foto uit de vorige editie (30) was blijkbaar gemakkelijk te herkennen. Het ging 
om een deel van het monument voor koningin Juliana van Johan Coenraad Altorf 
en J. Limburg op het Stuyvesantplein. Uit de vele inzendingen trokken we die van 
Tamara van Sprang. Proficiat! Zij kan haar boekenbon van 15 euro afhalen bij het 
WDC Bezuidenhout. 

Wist u trouwens dat er op de website van de wijk – bezuidenhout.nl – op Forum 
gediscussieerd wordt over de vraag of het al honderd jaar oude monument niet plaats 
moeten maken voor een kinderspeelplaats? Heeft u hier ideeën of een mening over, 
discussieer dan mee.

Verder dagen we u uit om weer goed om u heen te kijken in de wijk. Waar bevindt zich 
het hiernaast afgebeelde detail? Stuur uw antwoord per e-mail of brief naar de redactie 
(zie onderaan het colofon voor de adresgegevens). U maakt kans op een boekenbon ter 
waarde van 15 euro, beschikbaar gesteld door Erik Franssen.

Let wel: meedoen is voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag 
kan niet worden gecorrespondeerd.

Waar bevindt zich dit detail?...

Heeft u de wijkkrant niet 
thuis ontvangen? Laat 

het ons weten!

advertentie
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Wie regelmatig zijn conditie op peil 
wil houden of nog vlak voor het 
zomerseizoen enkele kilootjes wil 
kwijtraken, kan in onze wijk volop aan 
zijn of haar trekken komen. Honderden 
wijkbewoners fitnessen zich dagelijks 
in het zweet in de centra van Jack 
Slagman, Njoy Fitness en The Fitness 
House. 

Door Jarina Hamidullahkhan

Het aantal fitnesscentra in Bezuidenhout 
is in de afgelopen jaren relatief gezien fors 
toegenomen. Het sportcentrum van Jack 
Slagman aan de Theresiastraat is al 21 
jaar een begrip in de wijk. Njoy Fitness, 
naast het NH Hotel aan de Schenkkade, 
opende enkele jaren geleden haar deuren. 
En begin dit jaar vergrote The Fitness 
House met een vestiging op de hoek van 
de Laan van Nieuw Oost-Indië en de 
Theresiastraat (boven de Albert Heijn), 
het aanbod.  Een mooi moment om eens 
te kijken waarin deze fitnessondernemers 
zich onderscheiden, wat ze de  
wijkbewoners te bieden hebben en hoe ze 
tegen de concurrentie aankijken.

Jack Slagman
Jack Slagman zegt dat hij zich ondanks 
de toenemende concurrentie geen zorgen 
maakt om het aantal klanten: ‘Mensen 
komen nog steeds graag naar ons 
sportcentrum vanwege het sociale aspect 
en het uitgebreide aanbod. Dat proberen 
we zoveel mogelijk te laten aansluiten op 
de wensen van de klant. Zo beschikken 
we over vier squashbanen en een Finse 
sauna. Daarnaast bieden we (cardio) 
fitness, spinning en tal van aerobics- en 
mind- en bodylessen aan, zoals power 
yoga en meditatie. Voor een vast bedrag 
in de maand kunnen mensen van al die 
activiteiten gebruikmaken. Gratis advies 
van een fysiotherapeut hoort daar ook bij.’ 
Jongeren (van 9 tot 16 jaar) kunnen 
bij Slagman terecht voor junior fitness. 
Voor ouderen is er seniorengym. Wie 
begeleiding nodig heeft bij lichamelijke 
klachten of tijdens een herstelproces kan 
er terecht voor medische fitness. En voor 
mensen die ooit nog een keer de Tour de 
France willen rijden, organiseert  Slagman 
een heuse Alpe d’Huez training.
Behalve over het aanbod van zijn 
sportcentrum, is Slagman ook trots op 

Fitnessen in de wijkHerdenking bombardement 

3 maart 1945

De wijkkrant twaalf pagina’s dik! 
Inderdaad beste lezer, Bezuidenhout Nieuws is nu twaalf pagina’s dik. Dus met nog 
meer leuke nieuwtjes over onze wijk. En dat alles nog steeds voor noppes!  
En voor adverteerders maken we het helemaal aantrekkelijk. Nieuwsgierig? Vraag 
naar de nieuwe tarieven: 06 54 72 56 38 of har100@zonnet.

Jack Slagman: ‘Mensen komen nog steeds graag naar ons sportcentrum vanwege het 

uitgebreide aanbod.’

Gezocht: 

redacteuren

Heb jij een vaardige pen en 
lijkt het  je fantastisch om van 

Bezuidenhout Nieuws  een 
nog leukere krant te maken? 

Stuur dan een berichtje naar 
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

ADVERTENTIES

Harold Thijssen: 06 54 72 56 38 of har100@zonnet

Het weer liet zich op 4 maart niet van zijn mooiste kant zien. Desondanks is de herdenking 

van het bombardement op onze wijk goed bezocht. Naar schatting tweehonderd 

mensen waren getuige van de kranslegging bij het monument Juliana van Stolberg 

aan de Koningin Marialaan. Naast onder andere burgemeester Van Aartsen legden ook 

vertegenwoordigers van de wijkberaden van Bezuidenhout een bloemenkrans. 

Lees verder op pagina 2
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het gebouw waarin hij is gevestigd. Het 
pand dateert uit 1896. Aanvankelijk 
bood het onderdak aan sportactiviteiten 
(Slagman: ‘Hier zijn nog wielerwedstrijden 
gehouden’), tot er zich in 1910 een 
paardenhandel in vestigde. De paarden 
maakten in de jaren 20 plaats voor auto’s, 
maar nog steeds herinnert de gevel aan 
het verleden. 

Njoy Fitness
‘Een sportschool moet een leuke, 
uitdagende omgeving zijn die je blij 
maakt bij de gedachte dat je er weer 
naar toe kunt gaan’, vindt Steven van 
der Toorn, coördinator bij Njoy Fitness. 
‘Onze klanten zijn zeer tevreden over 
ons brede scala aan faciliteiten en 
dienstverlening op het gebied van 
fitness.’ Die klanten, voor een deel 
afkomstig van de omliggende bedrijven, 
krijgen door middel van een ‘fingerprint’ 
toegang tot alle sportfaciliteiten. En in de 
lounge kunnen ze gratis van een kopje 
cappuccino, koffie, espresso en thee 
genieten. ‘Bij andere sportscholen moet 
je hiervoor betalen’, meent Van der Toorn. 
Njoy Fitness beschikt, behalve over tal van 
fitnessapparaten en een fysiotherapeute, 
over drie soorten sauna’s: een Turks 
stoombad, een Finse sauna en een 
sanarium. Het gebruik van deze sauna’s 
zit in het abonnement. Heel enthousiast 
is Van der Toorn over het feit dat Njoy 

Fitness kinesistrainingen aanbiedt. Hij laat 
de kinesistoestellen zien en legt uit dat 
je daarmee meer dan 200 bewegingen 
en oefeningen kunt doen en daarmee je 
houding, stabiliteit, coördinatie, weerstand 
en kracht kunt verbeteren. ‘Wij zijn de 
enige fitnessschool in de wijk die dit heeft 
en daar zijn we erg trots op.’ 

The Fitness House
The Fitness House is een nieuwkomer in 
de wijk. Op 19 januari gingen de deuren 

officieel open. Boven de Albert Heijn, op 
een oppervlakte van 1800 vierkante meter, 
staan de modernste apparaten op het 
gebied van fitness, aerobic en spinning. 
‘Op onze sportschool zie je geen posters 
van mooi gevormde mannen en vrouwen: 
iedereen kan hier terecht, iedereen is 
gelijk’, zegt eigenaresse Annemarie ten 
Kate. ‘Mensen willen professionaliteit, 
kwaliteit, sfeer en een breed aanbod van 
faciliteiten voor een betaalbare prijs. The 
Fitness House biedt dit en dat maakt het 
aantrekkelijk voor mensen om te komen. 
Ook de locatie is voor veel mensen uit 
de wijk zeer prettig. Daar komt bij dat de 
Theresiastraat aan het vernieuwen is en 
wij passen precies in het beeld: nieuw 
en transparant.’ Dat The Fitness House 
transparant is, kan niemand ontkennen: 
aan alle kanten bestaat de ruimte uit glas 
en heb je uitzicht op straat. 
Ten Kate beschouwt de andere 
fitnesscentra in de wijk overigens niet 
als concurrentie: ‘We zijn ieder voor zich 
uniek op ons terrein en bereiken onze 
eigen doelgroep. Onze sportschool speelt 
in op de hernieuwde aandacht voor 
gezondheid en de toenemende behoefte 
om te sporten op een moment dat het jou 
uitkomt. Mijn medewerkers zijn ervaren 
professionele personal trainers. We 
hebben de nieuwste fitnessmachines en 
op maat gemaakte trainingsprogramma’s. 
Daarmee willen wij ons onderscheiden. 
Maar ook voor de anderen zal gelden 
dat we met sporten mensen met en aan 
elkaar willen verbinden.’Steven van der Toorn (Njoy Fitness): ‘Een sportschool moet je blij maken bij de gedachte dat 

je er weer naar toe kunt gaan.’

 Annemarie ten Kate (The Fitness House): ‘Mensen willen professionaliteit, kwaliteit, sfeer en een 

breed aanbod van faciliteiten voor een betaalbare prijs.’
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Wist u dat...

… de leerlingen van de Liduina Basisschool 

1.600 euro hebben ingezameld voor 

kinderrechtenorganisatie Save the 

Children? Dat deden ze onder meer met 

flessenestafettes en kleine karweitjes.

… 2012 het jaar van de bij is? Het 

Haags Milieucentrum (HMC) waarschuwt 

voor de risico’s van bijensterfte en 

roept tuinbezitters op om een Bed & 

Breakfast voor bijen te beginnen. Meer 

weten of meedoen: e-mail naar info@

haagsmilieucentrum.nl of bel 302 99 52. 

…seniorenbutler Kees van Dellen voor 

ouderen een heerlijk dagje uit kan 

verzorgen? Voor ouderen die wel eens weg 

willen, maar niet met een groep. Bel 06 - 25 

22 81 84 of 070 - 335 54 09.

… Taormina aan de Stuyvesantstraat de 

lekkerste Italiaanse pizza in Den Haag 

heeft? Althans volgens bezoekers van 

DenHaagDirect. Taormina won met 39 

procent van de stemmen. Tweede met 30 

procent van de stemmen werd Culpepper 

(Zwarte Pad). De pizza Salsiccia, met 

Siciliaanse worst, is de specialiteit 

vanTaormina dat in mei 12,5 jaar bestaat.

… in het tweede kwartaal van dit jaar 

wordt begonnen met het toegankelijker 

maken voor mindervaliden van de bushalte 

Koningin Marialaan en de bushalte Laan 

van Nieuw Oost-Indië in de Theresiastraat? 

… op de website bezuidenhout.nl het 

laatste nieuws over onze wijk staat?

www.bezuidenhout.nlnummer 31 - april 2012

Mijn motorfiets heeft jarenlang onder het viaduct van de tramhalte Ter 
Noot aan de Juliana van Stolberglaan gestaan. Geboren werd hij in 1977 
en getogen is ie in Rotterdam, waar hij door een liefdevolle vader is 
grootgebracht. Een belangrijke gebeurtenis in onze verhouding was de 
verhuizing naar Den Haag. Daar begonnen we een LAT-relatie. Eerst vond de 
motor een plek onder een hoes voor de deur, daarna stond hij een tijdje droog 
maar illegaal in de parkeergarage van het toen nog in aanbouw zijnde NH 
hotel. 

Tot de bewaking zich begon af te vragen wie de eigenaar van deze stoffige 
heer op leeftijd is. Ik zal niet ontkennen dat het aftikken van het achterstallige 
‘stallingsgeld’ pijn deed. Het verdriet werd nog eens vergroot doordat 
de slopende onderhandelingen met het thuisfront voor een plekje in de 
woonkamer niets opleverden. 

Er zat niets anders op dan mijn motorfiets te verplaatsen. Het werd een plekje 
onder het tochtige en weinig romantische Ter Noot-viaduct. Ondertussen 
begon de eigenaar, geplaagd door opgroeiende kinderen en toenemende 
reistijd, zijn interesse te verliezen. De LAT-relatie werd vooral een LA-relatie. 
En toen kwam er ook nog een ander in het spel. Jonger en met mooie 
volumineuze vormen. Van enige intimiteit met mijn Ter Noot-machine was 
toen al lang geen sprake meer. Totdat bleek dat een onbekende Samaritaan 
zich het lot van de eenzame motorfiets wel aantrok. Op Valentijnsdag of 
daaromtrent, vond ik voor mij nieuwe maar gebruikte onderdelen naast de 
motor. Die waren ongetwijfeld gedoneerd uit piëteit en in een poging het 
verval te stoppen. 

De jaren verstreken en de kentekenplaat verdween. En dat laatste dat mag 
niet. Dat wil zeggen, je mag geen voertuig zonder kentekenplaat langs de 
straat zetten. De politie aan de deur: ik kreeg veertien dagen de tijd om het 
voertuig te verwijderen. Op de dertiende dag wilde ik de verhuizing ter hand 
nemen, maar de motor bleek verdwenen. Dat ging mij aan het hart. Iedere 
gedwongen scheiding, ook al is de relatie wat bekoeld, doet pijn. Ook deze. 
Nog midden in het rouwproces, werd er op een avond aangebeld en stond 
er een man aan de deur. ‘Ik heb uw motorfiets meegenomen. Hij stond daar 
toch maar de verpieteren en toen ik hem wilde opknappen, vond ik een oud 
verzekeringsbewijs met uw naam. Mag ik de motor van u kopen?’. Zeer 
uiteenlopende gedachten schoten door mijn hoofd. Van ‘dief, geef mij mijn 
geliefde klassieke motorfiets terug!’ tot ‘hoeveel zou ik nog kunnen vangen 
voor het oude lijk?’. Ik koos voor de middenweg en we kwamen prijs en 
proefrit overeen. Zodra de motor was opgeknapt, mocht ik er nog één keer op 
rijden. Als de bel gaat, ren ik dus nu al jaren hoopvol naar de voordeur, maar 
het lijkt erop dat ook de nieuwe eigenaar kinderen heeft gekregen.

Kinderen

COLUMNDoor buurman Boudewijn

Melle, Sem, Loïs, Femke, Elize en 
Tinka hebben onder begeleiding 
van twee vaders in en rond het 
Koningin Sophiepark acht nestkastjes 
opgehangen. Dat gebeurde op 8 maart. 
Een maand later bleken de kastjes 
volop bewoond.

De nestkasten die Melle, Sem, 
Loïs, Femke, Elize en Tinka hebben 
opgehangen, zijn niet allemaal hetzelfde. 

Mussenhotel in Koningin Sophiepark
Pimpelmezen, koolmezen, winterkoninkjes 
en roodborstjes hebben blijkbaar zo hun 
voorkeuren. Voor mussen is er zelfs 
een heus mussenhotel opgehangen, 
bestaande uit maar liefst drie nestkasten 
in één.

Midden april waren de vogelwoningen 
volop in gebruik. In één kastje lag al wat 
mos en haartjes, het begin van een nest. 
In één kastje was het nest al klaar en 

lagen er zelfs vier piepkleine witte eitjes in! 
Waarschijnlijk van een koolmeespaartje. 
De rest van de kastjes waren nog leeg op 
soms enkele vogelpoepjes na.

De kinderen gaan af en toe controleren 
of de vogels eitjes leggen en broeden. 
Natuurlijk niet te vaak en als ze het doen 
voorzichtig, want ze willen de vogels ook 
niet storen.  Volg hun avonturen op www.
bezuidenhout.nl

Het leukste straatfeest ooit
De zomer komt eraan, dus barsten in onze wijk binnenkort de straatfeesten weer los. 
Ieder feest is weer anders. U heeft er vast wel eens een meegemaakt of 
georganiseerd. 

Wat was volgens u het leukste straatfeest ooit in de wijk en wat maakte het zo 
bijzonder? Laat het ons weten in maximaal 100 woorden, vóór 31 mei. Stuur uw 
reactie naar bezuidenhoutnieuws@gmail.com
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Op dinsdagavond 15 mei kunnen 
bewoners van de Haagse Hout gratis 
naar het Gemeentemuseum. Haal 
de speciale sleutelhanger bij de 
bibliotheek, het stadsdeelkantoor of in 
het buurtcentrum. Er zullen die avond 
speciale museumbussen rijden. Gratis 
busvervoer voor groepen mogelijk.

Prachtige schilderijen van Hollandse 
meesters als Johannes Vermeer, goud 
en zilver uit Java, kunstwerken van 
Piet Mondriaan en De Stijl, en in de 
Wonderkamers kunnen kinderen hun 
eigen kunst ontdekken. Dit en nog veel 
meer valt er te zien en te beleven in het 
Gemeentemuseum. En voor de bewoners 
van Bezuidenhout is dat op dinsdagavond 
15 mei ook nog eens gratis. 

Gaat u als groepje, bijvoorbeeld met 
vrienden, familie, buren of collega’s, dan 
kunt u een eigen rondleiding aanvragen 

Gratis buurten in het Gemeentemuseum Scootmobielclub Haagse Hout zoekt leden
Zodra het voorjaar losbarst, begint het 
ook bij de leden van de scootmobielclub 
Haagse Hout te kriebelen. Niets is zo 
lekker, vinden ze, als erop uitgaan met 
de scootmobiel.  En dan het liefst met 
een leuke groep mensen.

‘De scootmobielclub Haagse Hout is een 
gezelligheidsclub’, vertelt oprichter Rinus 
van Min uit Mariahoeve. ‘We maken 
leuke dagtochten van niet meer dan 40 
kilometer en eten onderweg gezellig 
samen. Een tocht begint rond 10.00 uur en 
eindigt om 16.00 uur.’ 

Op dit moment bestaat de scootmobielclub 
uit zeven leden. Van Min wil er graag 
nieuwe leden bij. Mensen uit de 
wijken Bezuidenhout, Mariahoeve en 
Benoordenhout zijn wat hem betreft van 
harte welkom. Interesse? 
Bel 06 – 23 74 14 10.

of samen een creatieve workshop 
doen, zoals portrettekenen en keramiek 
beschilderen. Voor groepen van meer 
dan dertig personen is het mogelijk om op 
afspraak gratis een bus naar een specifiek 
adres te laten komen. 

Rinus van Min en Barbara van der Zijde van de scootmobielclub doen een dagje Scheveningen. 

(Foto: Archief Barbara van der Zijde)

Daarnaast rijden er die avond speciale 
museumbussen. Die vertrekken om 
18.15 uur voor de bibliotheek in de 
Theresiastraat en keren om 21 uur 
terug. Verder kunt u natuurlijk met 
uw eigen vervoer of bus 24 naar het 
gemeentemuseum gaan.

Hoe kunt u gratis naar het 
Gemeentemuseum?
In de bibliotheek, het buurtcentrum en 
op het stadsdeelkantoor liggen speciale 
sleutelhangers voor u klaar. Daarmee 
krijgt u gratis toegang tot het museum. 
Eén sleutelhanger is genoeg voor een 
groepje of familie.  

Een eigen rondleiding (minimaal 9 
personen) en/of een eigen workshop kunt 
u regelen door te mailen of te bellen met 
het Gemeentemuseum: Jolanda van Zijl:  
070 – 338 11 85 (ma t/m do),  
jvanzijl@gemeentemuseum.nl 
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Aan de Schenkkade, ter hoogte van het 
Randstadrail-viaduct, staan sinds kort 
zes fietstrommels. Eén trommel biedt 
ruimte aan vier fietsen. De gemeente 
wil nog eens twintig fietstrommels in 
de wijk plaatsen. Dat gebeurt in overleg 
met de wijkbewoners.
Ook bestaat de mogelijkheid om van 
een garage een buurtfietsstalling te 
maken.

Door Benjamin Koster

Vooralsnog zijn er twaalf fietstrommels in 
Den Haag geplaatst: zes in Bezuidenhout, 
aan de Schenkkade, en zes in de 
Vruchtenbuurt. In de laatste buurt bestaat 
inmiddels een wachtlijst van 45 personen. 
‘De animo is groot’, concludeert Hidde van 
der Bijl, coördinator van fietsenstallingen 
van de gemeente. Hij vertelt dat de 
gemeente nog eens twintig trommels 
in Bezuidenhout wil plaatsen en graag 
van de bewoners hoort welke plekken 
daarvoor geschikt zijn. 

Met het plaatsen van de trommels hoopt 
de gemeente de fietsoverlast in de wijk 
tegen te gaan. Per berging kunnen vier 
fietsen overdekt worden gestald voor een 
bedrag van 7,50 euro per maand per fiets. 
Het beheer van de trommels is in handen 
van de Stichting Biesieklette.  

Een mooie prijs
Koos van der Veen, voorzitter van de 
Werkgroep Oost, noemt het bedrag dat 
de gemeente vraagt  ‘een mooie prijs’,  in 
de positieve zin des woords. De speeltuin 
in de Van der Wijkstraat lijkt Van der 
Veen een goede plaats voor een nieuwe 
stalling. ‘Daar staan altijd erg veel fietsen.’ 
Ook langs het hek van het Spaarwaterveld 
zouden volgens de voorzitter verschillende 
trommels kunnen worden geplaatst. 

Buurtfietsstalling

Fiets in de trommel 
Bijzondere buur Leo Leeflang

Rijden als God in Frankrijk
In Nederland heet ie de snoek of het 
strijkijzer. Maar in Frankrijk noemen ze 
hem ‘la déesse’, ofwel de godin. En zo 
hoort Leo Leeflang het het liefst. Want 
voor hem is de Citroën DS niets minder 
dan een goddelijke auto.

Door Patrick Regan

Trots troont Leo ons mee naar zijn 
werkplaats. Daar staat zijn Citroën DS-
collectie. Een DS Break uit 1968, een 
DSpécial uit 1972 en een DS21 Cabriolet 
uit 1967. ‘Van deze cabriolet zijn er 
ongeveer 1325 gemaakt, en allemaal 
met de hand. We rijden er niet dagelijks 
in, maar eens in de zoveel tijd gaan 
we ermee naar Zuid-Frankrijk. Waar hij 
thuishoort.’
Ook de DSpécial wordt door Leo duidelijk 
gekoesterd: ‘Een orginele Haagse DS; bij 
de Velo in de Zeestraat in Scheveningen 
door de eerste eigenaar nieuw gekocht, 
alle onderhoudsboekjes zitten er nog bij.’ 
Zelf rijdt hij het meest in de Break, een 
stationwagen, waarmee hij samen met 
zijn vrouw onder andere naar Syrië is 
gereden. 

Levens gered
‘Qua eigenschappen en techniek was 
de DS zijn tijd ver vooruit. Alles is 
hydraulisch: de veren, de remmen, zelfs 
het stuursysteem. Daardoor rijdt en 
zit hij ongelofelijk comfortabel, ook op 
ontzettend grof terrein. Dat hydraulische 
systeem heeft ooit zelfs de Franse 
president De Gaulle het leven gered. 
Bij een aanslag bleef de auto met twee 
lekgeschoten banden en een snelheid 
van 100 kilometer per uur stabiel. Zo kon 
de chauffeur zonder veel moeite aan de 
belagers ontkomen.’ 

De gemeente hoopt op een  breed 
draagvlak voor haar nieuwe aanpak. ‘We 
doen zoveel mogelijk samen’, benadrukt 
coördinator Van der Bijl. Vandaar dat 
op een nog te bepalen moment dit jaar 
ook een informatieavond voor bewoners 
zal plaatsvinden. De suggesties van 
wijkbewoners voor geschikte plekken die 
de gemeente doorkrijgt via het wijkberaad 
zullen hierin worden meegenomen. 

Garage als buurtfietsstalling
Het initiatief van de gemeente past binnen 
een bredere aanpak tegen de overvloed 
van her en der geparkeerde fietsen in 
Den Haag. Sinds korte tijd bestaat voor 
diegenen met een overtollige ruimte de 
mogelijkheid een subsidie aan te vragen 
om bijvoorbeeld garage of winkelpand 

Als een tovenaar start Leo de auto: de 
DS komt langzaam omhoog. ‘De hoogte 
kun je met de hand instellen en blijft 
gehandhaafd. Stapt iemand in dan veert 
de auto door de zeer soepele vering 
sterk in. Maar het systeem corrigeert 
onmiddellijk en pompt de auto weer 
omhoog naar de oorspronkelijke rijhoogte. 
Je kunt er 180 mee rijden en nog steeds 
voelt het heerlijk. Fantastisch toch?’

Zó mooi van vorm
Niet alleen de techniek en de formidabele 
rijeigenschappen van de DS maken Leo 
enthousiast, maar zeker ook de vorm. 
Niet voor niets is hij in het dagelijks leven 
grafisch ontwerper. ‘Het model van de 
DS is zó mooi. Het is ook ontworpen door 
Flaminio Bertoni, een Italiaan die ook 

beeldhouwer en architect is geweest. 
Kijk toch eens naar die vorm: die brede 
vloeiende neus, die aflopende daklijn en 
die grotere spoorbreedte voor dan achter. 
Samen maken die de DS tot een prachtige 
en zeer aerodynamische auto.’

Leo vertelt dat de DS geen groot 
commercieel succes in Nederland 
is geweest: de aanschaf en 
onderhoudskosten waren te hoog en 
voor het grote publiek was de vorm te 
afwijkend. ‘In de jaren ‘70 was bij wijze 
van spreken niemand in deze auto’s 
geïnteresseerd en kon je voor 250 gulden 
een prachtig tweedehands DS kopen. Zo 
kon ik toendertijd redelijk voordelig een 
mooie verzameling opbouwen.’ 

geschikt te maken tot buurtfietsstalling 
en zo fietsplekken te verhuren aan 
buurtbewoners die een plekje voor hun 
fiets zoeken. De gemeente is bereid bij te 
dragen in de kosten voor onder andere 
fietsenrekken, een inbraakwerende deur 
of andere noodzakelijke aanpassingen.  

De aanpak moet Van der Veen bekend 
in de oren klinken. Hij vertelt dat er bij de 
speeltuin in de Van der Wijkstraat ooit een 
huisje voor de waker is gebouwd om van 
daaruit de apparaten en de kinderen in 
de gaten te houden. Toen de gemeente 
het huisje wilde afbreken deed Van der 
Veen een voorstel: ‘Daar kunnen we wel 
wat fietsen neerzetten’. Sindsdien staan 
er een stuk of twaalf fietsen in de ruimte 
gestald.

Een fietstrommel biedt ruimte aan vier fietsen.

Leo Leeflang: ‘Kijk toch eens naar die vorm.’
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Gratis naar Vermeer en Mondriaan. 

(Foto: Wikimedia Commons)



Bezuidenhout.nl, een top wijkwebsite
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Snel weten welke vergunningen er 
in de wijk zijn aangevraagd, of welke 
huizen te koop of te huur staan? Ga 
dan naar de website van onze wijk: 
www.bezuidenhout.nl. Met de nieuwe 
functionaliteiten behoort de site 
helemaal tot de top van de wijkwebsites 
in Nederland. Maar daarmee houden de 
ambities niet op. 

Door Rob Velders 

In september 2012 bestaat de 
wijkwebsite Bezuidenhout.nl tien jaar. 
De webbeheerders durven gerust te 
stellen dat de site in zijn huidige vorm al 
behoort tot de top van de wijkwebsites 
in Nederland. Ook zien ze het aantal 
bezoekers fors toenemen. Per maand 
tellen ze inmiddels meer dan 3000 
unieke bezoekers. Dat zullen er alleen 
maar meer worden, want sinds kort 
heeft Bezuidenhout.nl een aantal nieuwe 
functionaliteiten die bijzonder handig zijn 
voor de wijkbewoners en de mensen 
die overwegen in Bezuidenhout te gaan 
wonen.  

Meldingen en vergunningen
De meest recente functionaliteit is de knop 
‘Vergunningen’ in het linkermenu op de 
homepagina. Met een klik op deze knop 
krijgt u automatisch een overzicht van 
alle binnen Bezuidenhout aangevraagde 
vergunningen en door de gemeente 
genomen beslissingen. Sinds kort biedt 
de gemeente deze informatie alleen nog 
maar aan via haar website en niet meer 
via de Posthoorn. Bezuidenhout.nl maakt 
het u gemakkelijk door in te zoomen op de 
informatie die voor onze wijk relevant is.

Te koop en te huur
Sinds enkele maanden is het mogelijk 
om op Bezuidenhout.nl in een oogopslag 
te zien welke huizen in de wijk te huur 
en te koop staan. Dat kan via de opties 
‘Koopwoningen’ en ‘Huurwoningen’, ook 
in het linkermenu op de homepagina. 
Klik op een van deze knoppen en u krijgt 
de woningen te zien met adres en prijs, 
en een link naar Huizenzoeker.nl, waar 
nog meer informatie over de woning 
staat. De informatie op Bezuidenhout.nl 
is altijd actueel, omdat de functionaliteit 

zo is gebouwd dat de pagina zonder 
tussenkomst van de webbeheerder wordt 
ververst en dus steeds de meest recente 
informatie geeft.
 
Adverteren
Verder biedt Bezuidenhout.nl sinds 
kort de mogelijkheid om te adverteren 
en reclame te maken. Bovenaan de 
homepagina is ruimte gemaakt voor 
blokjes die elkaar afwisselen. Deze 
zogenaamde banners zijn aanklikbaar 
en verwijzen door naar de site van het 
bijbehorende bedrijf of initiatief. Een 
uitstekende mogelijkheid voor lokale 
ondernemers om hun bedrijf, producten 
en/of acties heel gericht en op een 
moderne manier bij de wijkbewoners 
onder de aandacht te brengen. 
Wilt u meer weten over het plaatsen 
van reclame-uitingen? Neem dan 
contact op met de Stichting Wijkberaad 
Bezuidenhout: 070 – 347 72 97 of 
wijkberaad@bezuidenhout.nl
 
Volop ambitie
Gaan de webbeheerders van 
Bezuidenhout.nl na al deze 
vernieuwingen nu op hun lauweren 
rusten? Beslist niet, er zijn nog genoeg 

plannen. Zo wordt er nu gewerkt 
aan een kaart van de wijk waarmee 
u op de site met één blik kunt zien 
waar zich faciliteiten bevinden, 
zoals brievenbussen, supermarkten, 
restaurants, kappers, tandartsen en ga 
zo maar door. Daarna volgt een kaart 
waarop bedrijven of bewoners hun 
website kunnen presenteren. 
Ook zijn er gesprekken met de gemeente 
om Bezuidenhout.nl te koppelen 
aan muurkranten in de wijk. Dat zijn 
televisieschermen die her en der in de 
stad hangen met allerlei informatie. 
Verder wordt nagedacht over een 
mobiele versie van (delen van) de 
website in combinatie met zogenaamde 
qr-codes op veel verschillende plekken in 
de wijk.
 
Ook de moeite waard 
Tot slot nog twee tips: 
Bezoek eens het Forum op de site, en 
geef u mening over zaken die spelen in 
wijk of start er zelf een discussie. 
Word via Twitter volger van 
@Bezuidenhoutdh en van 
@BPTbezuidenhout (buurtpreventie).

Het Forum ( www.bezuidenhout.nl/forum ) wil de discussie bevorderen over het wel en wee in onze wijk. De bedoeling 
is dat wijkbewoners problemen signaleren, nagaan of meerdere mensen dit als een probleem ervaren en vervolgens 
zelf naar oplossingen zoeken. Dat kan gaan over algemene onderwerpen, zoals veiligheid, vervuiling, verkeer 
en onderhoud van de openbare ruimte. Maar ook over specifieke onderwerpen, zoals te plaatsen ondergrondse 
restafvalcontainers en de komende rioolvernieuwing.

Op grond van de informatie uit het Forum kan bijvoorbeeld de werkgroep Verkeer van het Wijkberaad Bezuidenhout 
samen met politie en ambtenaren van het Stadsdeelkantoor de genoemde verkeersproblemen proberen op te lossen.
Maar er staan ook ‘lichtere’ onderwerpen op het Forum, bijvoorbeeld waar je gezellig kunt eten of borrelen, of welke 
vogels iemand in zijn tuin heeft gezien.

Praktijk voor Fysiotherapie Marc Steenweg

Laan van Nieuw Oost Indiё 189, 2593 BN Den Haag
070 - 3838166 / 06 - 26170004
marcsteenweg@ziggo.nl
De praktijk is geopend van ma t/m vr van 08:00 tot 18:00 uur.

Directe toegankelijkheid, behandeling op afspraak.

Gespecialiseerd in de behandeltechniek volgens DAM, met extra aandacht voor schouder-, (lage) rug-, heup– en knieklachten.

FysioFiT Floor Terstegge

Laan van Nieuw Oost Indiё 189, 2593 BN Den Haag
070 - 3838410 / 06 - 50534704
fterstegge@casema.nl / www.fysiofitfloor.nl
De praktijk is geopend van ma t/m vr van 08:30 tot 21:00 uur, za van 09:00 tot 12:00 uur.

Directe toegankelijkheid, behandeling op afspraak.

Aandachtsgebieden: COPD, diabetes, oncologie, overgewicht, zwangerschap, schouder- en knieklachten.

Verbonden aan Sportcentrum Jack Slagman in de Theresiastraat (tevens oefenlocatie).

Cursussen babymassage, pilates voor zwangeren en ouderengym. Yoga-lessen worden verzorgd door Olivia van de Lustgraaf. Voor 

meer informatie over de yoga kunt u contact opnemen met Olivia, 06 - 20446866 of www.LiveLifeYoga.nl.

Per 1 april 2012
verhuist de

P r a k t i j k  v o o r  F y s i o t h e r a p i e  v a n  M a r c  S t e e n w e g
naar de

Laan van Nieuw Oost Indiё 189, 2593 BN Den Haag
in het pand van FysioFiT Floor Terstegge

Door onze samenwerking verwachten wij de fysiotherapie binnen Bezuidenhout

(en omstreken) nog completer aan te kunnen bieden!

advertentie

Denk mee over het wel en wee in de wijk op het Forum

www.bezuidenhout.nl
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ASN, duurzame buur
Het pand aan de Bezuidenhoutseweg/hoek Koningin 
Marialaan huisvest sinds kort de ASN Bank. Het nieuwe 
onderkomen van de bank, dat plaats biedt aan 120 
medewerkers,  is volledig duurzaam gerenoveerd, met 
spullen van de kringloop. 

Het pand waar de ASN Bank zich heeft gevestigd, stamt uit 
1964, de periode van wederopbouw van het Bezuidenhout. Bij 
de renovatie werd zoveel mogelijk bouwmateriaal hergebruikt. 
Ook  is er veel aandacht besteed aan energiebesparing. De in 
dit soort gebouwen beruchte koudebrug is weggewerkt door de 
gevel 20 centimeter naar buiten te verplaatsen en te isoleren. In 
het trappenhuis zijn groene wanden vol – nu nog kleine – planten 
zichtbaar. 
De vloerbedekking bestaat deels uit bamboe voor de centrale 
gangpaden. In de kantoortuinen en vergaderkamers ligt 
hergebruikt, met kunststof verstevigd projecttapijt. Veel 
kantoormeubilair is van de kringloop, kantoorkringloop dan. 
Meer weten?: ga naar bezuidenhout.nl
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Al bijna twintig jaar runt de familie Van 
Es Café Rio Deux. Toon van Es (65) 
houdt van het vak, het contact met de 
mensen en de gezelligheid. ‘Vrouwen 
geven me een kus bij binnenkomst.’

Door Arnoud Willemsen

Op een frisse maar lenteachtige 
zondagmiddag stap ik Café Rio Deux 
binnen in de gezellige Rijklof van 
Goensstraat. Als oud-bewoner van 
deze straat en overbuurman van dit 
karakteristieke bruine café is dit bekend 
terrein. Ik nestel me aan de bar. ‘Wil je 
een kop soep?’, vraagt barvrouw Angela. 

Familiebedrijf
Zoals de meeste buurtcafés is Rio Deux 
een echt familiebedrijf. Toon runt het 
café met zijn vrouw Elly, zoon Tony (40) 
en dochter Angela (37). ‘Sinds mijn 65e 
verjaardag heb ik een stapje terug gedaan 
en doen de kinderen het meeste werk.’ 
Rio Deux werd Toons eigendom bijna 
twintig jaar geleden. Hij was destijds 
eigenaar van café Het Valkennest aan de 
Valkenboslaan, maar toen Toon Rio Deux 
kon overnemen, hoefde hij niet lang na 
te denken. Toon woonde immers met zijn 
gezin al in de straat en de kinderen waren 
klein, dus was het prettig om het werk 
dichterbij huis te hebben. 

Kampioenen
Rio Deux is de thuisbasis voor vier 
biljartteams. En die doen dat niet 
onverdienstelijk. Tijdens mijn bezoek 
spelen twee van de teams in de finale 
van de Haagse biljartkampioenschappen. 
‘Eén in de eerste klasse en een in de 
tweede klasse’, vertelt Toon. ‘Verder is er 
volgende week vrijdag een cocktailavond. 
Een spontaan idee van enkele klanten. 

Buurtkroegen in Bezuidenhout

In Café Rio Deux is het goed vertoeven

Komen al de vrouwen cocktails drinken.’ 
De Thaise avonden met Thais eten 
en Thais bier blijken een begrip bij 
de aanwezige klanten. ‘En ieder jaar 
organiseren enthousiaste buren een 
buurtfeest in het café.’ Ondertussen komt 
goed nieuws binnen over de telefoon: 
beide biljartteams zijn kampioen in hun 
klasse.

Gezelligheid
Het contact met de mensen en de 
gezelligheid spreken Toon aan. ‘Vrouwen 
geven me een kus bij binnenkomst. 
Heerlijk toch?’, fluistert hij ondeugend. 
Toon komt graag in zijn café, maar hij zou 
het toch niet overdoen, als hij opnieuw zou 

moeten kiezen. ‘Het blijft een werkhuis, 
je bent nooit vrij. Alleen op 1e kerstdag 
en 1e paasdag ben ik gesloten.’ Maar het 
café blijft ook trekken. Want Toon doet 
het sinds zijn 65e verjaardag dan wel wat 
kalmer aan, hij is nog steeds veel in de 
zaak te vinden. ‘Wat moet ik anders doen, 
thuis gaan zitten?’

In deze serie verschenen eerder 
artikelen over Café Verborgen 
Gebreken, Café Pan, Bar Club 188 en 
Café Animo. U kunt de artikelen (en 
alle edities van Bezuidenhout Nieuws) 
vinden op www.bezuidenhout.nl

Spelletjes waarmee de kinderen niet 
meer spelen, boeken die u toch niet 
meer leest, of een schilderij waarop u 
bent uitgekeken. U kunt uw spulletjes 
allemaal kwijt op 30 april. Op die 
dag is het Spaarwaterveld aan de 
Theresiastraat weer het gezellige toneel 
voor de jaarlijkse vrijmarkt. 

Door Patrick Regan

Net als altijd wordt het op maandag 
30 april weer een groot feest op het 
Spaarwaterveld. Naast de vrijmarkt zijn 
er tal van activiteiten. Zo kunnen kinderen 
zich laten schminken, meedoen aan allerlei 
spelletjes en sportdemonstraties of zich 
uitleven op het springkussen. 

Van 10.00 tot 14.00 uur
Het opbouwen van de vrijmarkt start om 

Spaarwaterveld klaar voor de kleedjes

Toon van Es: ‘Wat moet ik anders doen, thuis gaan zitten?’

9.00 uur. De verkoop begint om 10.00 uur. 
En rond de klok van 14.00 uur gaat de poort 
weer dicht. Toegang en verkoopplekje zijn 
uiteraard gratis en u hoeft zich van tevoren 
niet aan te melden. Er gelden een paar 
spelregels: geen handelaren, geen verkoop 
van eet- en drinkwaren, niet met de auto op 
het terrein, en geen honden. 

Gouden tips
Van een doorgewinterde 
‘Spaarwaterveldzitter’ kregen we de 
volgende tips:

Kom op tijd, dan kun je nog een leuk • 
plekje uitzoeken. 

Neem, zeker als je wat ouder bent, een • 
stoeltje mee. Uren op een hard veld zitten, 
is niet comfortabel. Alhoewel het wel leuk 
is om op terrein rond te lopen, want er valt 
genoeg te beleven en je komt altijd wel 
bekenden tegen. 

Vergeet de zonnebrandcrème en je • 
-petje niet, want het weer wordt fantastisch. 
Pessimisten mogen een regenjas en 
vuilniszakken meenemen om zichzelf en 
hun spulletjes droog te houden.  

Koester de gedachte dat meedoen • 
ook hier belangrijker is dan veel geld 
verdienen.

Heb vooral plezier: er is niks leukers dan • 
met gezellige mensen om je heen in de 
zon je spulletjes verkopen. Ga lekker met 
vrienden een dagje in de zon zitten, en als 
je  iets verkoopt is dat mooi mee genomen. 
Veel plezier!!!

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

Ontdek de Parels van Bezuidenhout
Achter de voordeuren in onze wijk 
gaat heel wat creatief talent schuil. 
Op zaterdag 2 juni openen ongeveer 
dertig wijkbewoners hun huis, atelier 
of werkplaats om hun kunsten en/
of hobby’s aan het publiek te laten. 
Het is al weer de vierde keer dat u 
de kans krijgt om bij de Parels van 
Bezuidenhout op bezoek te gaan.

Door Patrick Regan

Volgens Will Snijders-Twilt, de coördinator 
van de Parelroute in Bezuidenhout, valt 
er op zaterdag 2 juni weer genoeg te 
genieten. Tot midden april hadden zich 
27 wijkbewoners aangemeld als Parel. 
Samen vormen zij een breed palet van 
wat de wijk aan creativiteit en passie 
te bieden heeft. Zo zijn bijvoorbeeld de 
kunsten te bewonderen van een schilder, 
een beeldhouwster, een panfluitist en een 
verhalenverteller. En in Maetstaete, het 
wooncomplex voor ouderen, laten drie 
mensen de resultaten zien van jarenlang 
poppenhuizen maken, borduren en 
aquarelleren. Ze zijn alle drie in de 80, 
maar nog ontzettend vitaal en een bewijs 
van de idee dat kunst je jong houdt.

Elk jaar iets nieuws
Aan enthousiasme ontbreekt het ook 
bij Will niet. Al sinds het begin van de 
Parelroute stelt ze haar huis open en 
laat ze mensen genieten van haar vilt- 
en schilderkunsten. ‘Sommige mensen 
komen binnen om alleen rond te kijken, 
anderen willen juist graag praten over mijn 
kunst.’ 

Op dit moment is Will druk bezig met het 
schilderen van nieuwe werken: ‘Zelf vind 
ik het niet leuk om tijdens een kunstroute 

dezelfde schilderijen te zien als het vorig 
jaar. Daarom zorg ik ervoor dat ik elk jaar 
iets nieuws kan laten zien.’

Blij verrast
Margreet Krottje doet dit jaar voor het 
eerst mee. ‘Vorig jaar heb ik met een 
vriendin de route gelopen, ook om gewoon 
eens bij mensen binnen te kijken. Ik 
heb daar toen prachtige dingen gezien, 
en ook leuke mensen gesproken. Veel 
indruk maakten de poppenhuizen van een 
meneer en het brei- en punnikwerk van 
een mevrouw. Het leuke van de Parelroute 
zit in het onverwachte. De ene keer heb je 
helemaal niets met het vertoonde en ben 

je snel weer buiten, de andere keer wordt 
je blij verrast en sta je nog een hele tijd 
met mensen te praten.’

Dit jaar laat Margreet zelf haar 
beeldhouwwerk zien. Ze is nog druk bezig 
met de voorbereidingen voor de dag: ‘Een 
aantal beelden wil ik nog afmaken, en m’n 
huis moet ik nog eens goed opruimen. 
Want op 2 juni moet alles er natuurlijk wel 
netjes uitzien.’

De routeboekjes liggen vanaf 14 mei 
onder andere in de bibliotheek en het 
buurtcentrum.

Will Snijders-Twilt: ‘Ik zorg ervoor dat ik elk jaar iets nieuws kan laten zien.’

In een half jaar tijd: 37 deelnemers, 
45 meldingen en 176 vierkante meter 
graffiti verwijderd in Bezuidenhout-
Midden en -Oost. Een goed begin. 

Op 1 september vorig jaar sloot 
Wijkberaad Bezuidenhout een graffiti-
contract met de gemeente. Hierdoor 
kunnen huiseigenaren in Bezuidenhout-
Midden en -Oost gratis meedoen met 
de graffiti-schoonmaakregeling. Het 
enige wat ze moeten doen, is schriftelijk 

Al veel graffiti verwijderd uit de buurt

Graffiti-schoonmaak komt goed op gang
toestemming geven voor de schoonmaak. 

Huiseigenaren en buurtbewoners waren 
het afgelopen half jaar ook actief met het 
melden van graffiti. Niet alleen graffiti 
op huizen. Door het actief melden kon 
de gemeente tevens meer afvalbakken, 
schakelkasten en bijvoorbeeld 
lantaarnpalen laten schoonmaken. Ook 
de woningcorporaties kregen meer 
meldingen. Die meldingen komen er nog 
eens bij. Want woningcorporaties maken 

Het pand aan Johannes Camphuysstraat 261 vóór en na de schoonmaak. (Foto: Meldpunt Graffiti)
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hun woningen zelf schoon. 
 
Wijkberaad Bezuidenhout is blij met 
de grote betrokkenheid in de buurt. ‘Zo 
houden we de wijk veilig en schoon. 
Help ook in 2012 mee aan een veilige en 
schone buurt!’

Voor meer informatie: Meldpunt 
Graffiti, telefoon 070-353 4605 of e-mail 
meldpuntgraffiti@denhaag.nl.
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Heb OOg voor detail, win een boekenbon!. .
De foto uit de vorige editie (31) was voor veel mensen gemakkelijk te herkennen. 
Het ging om een van de pilaren onder het traject van de RandstadRail aan de 
Beatrixlaan. Uit de vele inzendingen trokken we die van Joanna Bouma. Proficiat! 
Zij kan haar boekenbon van 15 euro afhalen bij het WDC Bezuidenhout. 

Verder dagen we u uit om weer goed om u heen te kijken in de wijk. Waar bevindt 
zich het hiernaast afgebeelde detail? Stuur uw antwoord per e-mail of brief naar de 
redactie (zie onderaan het colofon voor de adresgegevens). U maakt kans op een 
boekenbon ter waarde van 15 euro, beschikbaar gesteld door Advocatenkantoor 
Mr. E. Fransen.

Let wel: meedoen is voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de 
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Waar bevindt zich dit detail?...

Heeft u de wijkkrant niet thuis ontvangen? 

Laat het ons weten!

advertentie
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advertentie

De gebruikers van de 
volkstuincomplexen Het Groene 
Oor en de Boekweitkamp moeten 
op korte termijn het hele gebied 
verlaten. Dat vonnis velde de 
kantonrechter op 30 mei in de zaak 
van de volkstuinhuurders tegen de 
Nederlandse Spoorwegen. Ook Het 
Groene Oordtje, de bijzondere tuin van 
Cocky Hoek, zal verdwijnen: ’Ik laat 
me niet uit het veld slaan en ga hier 
voorlopig gewoon mee door.’

Door Helen Jager 

De kogel is dan toch door de kerk. Op 
30 mei sprak de kantonrechter uit dat 
de volkstuincomplexen Het Groene Oor 
en de Boekweitkamp zullen moeten 
verdwijnen. Bij het ter perse gaan van 
deze Bezuidenhout Nieuws had nog 
geen van de betrokkenen het vonnis 

Eindstrijd ‘t Oor ingeluid met bijzonder project

Expositie met een wrang tintje
Op bezoek bij de Parels van 

Bezuidenhout

Help mee onze wijk te verduurzamen
Heeft u kennis van en ervaring met ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid 
en wilt u meehelpen Bezuidenhout duurzaam te maken? Neemt u dan contact op met 
Annemiek Tromp: wijkberaad@bezuidenhout.nl.

De Nieuwe Veenmolen tegenover Het Groene Oordtje vormde een prachtig decor voor een 

spectaculaire performance. (Foto’s bij dit artikel: Ariane Gordijn)

Gezocht: 

redacteuren

Heb jij een vaardige pen en 
lijkt het  je fantastisch om van 

Bezuidenhout Nieuws  een 
nog leukere krant te maken? 

Stuur dan een berichtje naar 
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

ADVERTENTIES

Harold Thijssen: 06 54 72 56 38 of har100@zonnet

Op 2 juni kon u in het kader van de Parelroute een kijkje nemen in de huizen van 
creatieve wijkbewoners. Van die gelegenheid is gretig gebruik gemaakt. Bij elkaar 
kregen de circa 30 creatieven meer dan 1000 bezoekers over de vloer. Ook de 
feestelijke afsluiting in het Wijk- en dienstencentrum Bezuidenhout werd goed 
bezocht. De organisatoren spreken van een succes en melden dat de Parelroute 
ook volgend jaar zal worden gehouden. Verder geven ze een groot compliment aan 
de vrijwilligers die van dit evenement een geslaagd feest hebben gemaakt.

Lees verder op pagina 2

schriftelijk ontvangen, maar telefonisch is 
meegedeeld dat iedereen het hele gebied 
op korte termijn moet verlaten. 

Sprookjesachtige opening
Met de uitspraak van de kantonrechter 
is ook het lot van Het Groene Oordtje 
bezegeld. Op 9 juni opende in deze unieke 
tuin een minstens zo bijzondere expositie. 
Verspreid over de 1000 m² groen, 
bloemen en water exposeren er tot en met 
31 augustus 2012 zo’n 20 kunstenaars 
hun werk.
De expositie begon met een performance 
van Lichel van den Ende. Betoverende 
witgeklede figuren aan beide kanten 
van de ingang, in zwarte gewaden 
gehulde champagneschenksters, een 
groengebladerde nimf die gedichten 
voordraagt, een heuse rouwstoet die de 
tuinen symbolisch naar hun einde toe 
begeleiden. Aan symboliek geen gebrek. 
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Een strijdvaardige Cocky Hoek geniet van de performance: ’Ik laat me niet uit het veld slaan.’
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Wist u dat...

… op 8 juni in kantorencomplex Prinsenhof 

officieel het World Trade Center is 
geopend? Het WTC, dat gericht is op de 

internationale zakenwereld, omvat 

42.000 m², de totale kantoorruimte in 

Prinsenhof beslaat 62.000 m². 

… de herenhuizen met de huisnummers 

59 en 61 aan de Juliana van Stolberglaan 

honderd jaar geleden zijn opgeleverd? 

Volgens onze informant klopt het verhaal 

niet dat deze huizen zijn gebouwd onder 

architectuur van Berlage. 

… ter hoogte van Julina van Stolberglaan 

13 en 34 oplaadpunten staan voor 

elektrische auto’s?

… het Buurt Preventie Team inmiddels 

tweemaal per week loopt? Zij zien 

regelmatig posters hangen van vermiste 

dieren. Deze posters kunnen ook worden 

gemaild naar vastepost.bpt.bezuidenhout@

gmail.com. Dan kunnen de surveillanten 

van het team uitkijken naar deze dieren. 

… mensen die gebruik maken van een 

rollator, (elektrische) rolstoel, scootmobiel, 

of die blind of slechtziend zijn gratis drie 

begeleidingsritten met RandstadRail 

kunnen maken? Tijdens de ritten leert 

een coach hen de handigheidjes die 

belangrijk zijn bij het reizen. Opgeven 

voor Kennismaking RandstadRail kan bij: 

Voorall, 070-365 52 88 of via info@voorall.

nl. Voor meer informatie: www.voorall.nl

… Iwan Tolboom elke donderdag van 

9.00 tot 11.30 een gratis 

loopbaanspreekuur houdt in het  

Wijkcentrum Bezuidenhout? Voor iedereen 

die antwoord wil op een loopbaanvraag of  

ondersteuning wenst bij solliciteren. 
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In Den Haag kun je drietalig opgroeien, als je maar goed luistert. Allereerst is er het 

plat Haags, dat je kunt overnemen van allerlei mannen die binnen of buiten hun werk 

doen. Als kind probeerde ik huiswerk te maken dicht bij de plek waar iets geroepen 

werd of ging worden, om steeds meer van dit echte Haags te leren, en dat op gelegen 

of ongelegen momenten zelf te spreken. Dat mocht niet, want dat was ordinair en 

daarom juist zo aantrekkelijk. Vooral mijn broers waren er goed in, maar spraken het 

niet aan tafel want dan kon je met je bordje op de trap gaan zitten - heel ongezellig. 

Onze moeder stond erop dat wij netjes ABN spraken (de tweede taal) om galg en rad 

zo veel mogelijk te voorkomen.

Fascinerend en ook buitengewoon Haags, maar dan van het andere uiterste, was 

een goede kennis van mijn moeder, een adellijke weduwe met een lange Franse 

achternaam. Mijn vader repareerde daar van alles in huis en nam dan één van ons 

mee om te helpen. Je leerde vrij snel wat je moest pakken van het gereedschap en de 

boel aan het eind even een sopdoekje geven om de vingers en strepen weg te wissen. 

Verder luisterde ik goed, want dan hoorde ik vaak nieuwe woorden die ik in het 

woordenboek opzocht om ze zelf te gaan gebruiken. Als ik dat tenminste durfde, want 

het is wel wat anders als een schitterend geklede dame van middelbare leeftijd iets 

verkondigt of zo´n dun tienermeisje met vlechtjes. Haar prachtige Haegsche uitspraak 

nadoen was echt een brug te ver.

In de grote vakantie werd het leuk, dan kwamen haar kleinkinderen, minstens zes en 

soms nog meer, die ze allemaal wist te voorzien van een slaapplaats. Ze had altijd 

een grote American om zich in te verplaatsen, in opvallende kleuren: lichtblauw, roze 

met grijs en heel lang een paarse Buick. Niemand in Nederland had zo’n auto, dus 

hoefde ze in parkings nooit te zoeken. Hoogtepunt van alle gezamenlijke activiteiten: 

met deze bolide naar Duinrell. Voor mijn broertjes het hoogtepunt: een dodenrit. Bij de 

hekken van Duinrell sprak mevrouw even tegen de bewaker en ja hoor – we mochten 

zo doorrijden, het terrein op. Dan weet je weer dat je in ‘s-Gravenhage woont waar 

een grote groep mensen familie van elkaar is en elkaar direct verstaat.    

Talen

COLUMNDoor buurvrouw Marianne

Burenhulpcentrale 
kan nog hulp gebruiken
Het telefoonnummer 070 – 262 99 99 van de Burenhulpcentrale in Bezuidenhout 

wordt regelmatig gebeld door mensen die hulp zoeken bij een eenvoudig klusje. 

Daarbij kan het gaan om een boodschap doen, een lamp vervangen of iemand 

wegbrengen naar het ziekenhuis. Maar mensen bellen ook omdat ze graag met 

iemand een praatje willen maken. 

U kunt als hulpbieder ook lid worden van de Burenhulpcentrale. Het verplicht u tot 

niets, maar de burenhulp is wel gratis. Hoe werkt het? Als een telefoontje bij de 

centrale binnenkomt, dan zoekt die een ingeschreven hulpbieder. Deze kan meteen 

aangeven of hij/zij wel of niet in de gelegenheid is om iemand te helpen.  Is dat niet 

het geval, dan belt de computer automatisch de volgende, totdat iemand is gevonden. 

In de praktijk wordt een hulpbieder hooguit één keer in de zes weken gebeld 

voor een boodschap of voor een klusje waar hij of zij zich voor heeft opgegeven. 

Geïnteresseerd? Bel voor meer informatie en inschrijven de Burenhulpcentrale:  070 – 

262 99 99 of Lies Bouts: telefoon 070-347 00 41 e-mail: lies.bouts@voorwelzijn.nl  

Het Rijksmuseum Vincent van Gogh 
deed onlangs een bijzondere aankoop: 
een Haagse aquarel van Van Gogh 
uit juli 1882 waarop een knotwilg aan 
het water te zien is met in de verte 
remises van het Rijnspoor. De vraag is 
natuurlijk waar Van Gogh precies stond 
of zat toen hij dit werkje vervaardigde. 
En hoe gaat het met de wilg?

Door Lucas Ligtenberg

´Ik heb dien ouden kanjer van een 
knotwilg nog geattaqueerd en ik geloof 
dat dat de beste van de aquarellen is 
geworden´, schreef Van Gogh in een 
brief aan zijn broer Theo. Zoals bekend 
woonde Van Gogh in zijn Haagse tijd ook 
in Bezuidenhout. In elk geval op twee 
adressen aan de Schenkstraat, nummers 
9 en 13. De Schenkstraat is er nu niet 
meer. De straat liep destijds van waar 
nu de Louise de Colignystraat begint, 
richting de kortste weg naar de ´netkous´ 
en dan verder door tot het spoor.  Op de 
plaats waar Van Gogh woonde hangt nu 
een gedenkteken op de muur. Het is de 
tegenwoordige Hendrik Hamelstraat 8-22. 

De Schenkstraat was een zijstraat 
van de Schenkweg, de straat die 
evenwijdig liep aan de spoorlijn vanaf 
het huidige Centraal station. De 
spoorwegmaatschappij heette toen 
Rijnspoor. Van daaraf was een verbinding 

Vincent van Gogh was here

met Gouda en met het Hollands Spoor. 
Het Rijnspoor had een gebouw op de 
plaats waar nu Centraal is, maar ook op 
het kruispunt van het Hollands Spoor en 
het Rijnspoor. Dat zijn de remises op het 
schilderijtje. 
Van Gogh stond met zijn rug naar het 
centrum en keek, zeg maar, richting 
Gouda. De plaats waar hij stond is 
nu de Lekstraat, of nog preciezer, het 

Scheldeplein. Wie daar nu staat en 
richting Gouda kijkt ziet door bomen en 
gebouwen nauwelijks nog een spoorlijn 
en die wilg is al helemaal nergens meer te 
bekennen.

Op www.bezuidenhout.nl bij Nieuws 
vindt u meer info en een filmpje over 
Van Goghs aquarel.

Hier schilderde Vincent van Gogh in juli 1882 (weg van Centraal Station naar Binckhorst).

Bezoekers, belangstellenden en toevallige 
voorbijgangers moeten zich in een waar 
volksverhaal van Grimm hebben gewaand. 
Gelukkig trok Sjaak Bral iedereen op 
nuchtere wijze  weer bij de werkelijkheid. 
Geheel in stijl gekleed - te krap groen 
bladerjasje - gaf Bral in sappig Haags de 
gemeente en de NS een flinke veeg uit 
de pan en verklaarde de expositie daarna 
voor geopend. 

‘Ik ga voorlopig gewoon door’
Het Groene Oordtje is een stukje 
zeldzame natuur aan het IJsclubpad 
tegenover de Nieuwe Veenmolen, midden 
in een historische stedelijke omgeving. 
Cockie Hoek is er al jaren de initiator van 
allerlei activiteiten. Naast het dagelijkse 
onderhoud organiseert ze aanschuiftafels, 
kunstexposities en workshops. Kortom, 
een schoolvoorbeeld van burgerinitiatief. 
Ondanks de uitspraak van de 
kantonrechter blijft Cocky strijdvaardig: 
’Ik laat me niet uit het veld slaan en ga 
hier voorlopig gewoon mee door. Deze 
zomer staat er nog van alles op de 
agenda. Als deze natuurtuin met haar 
openbare functie moet verdwijnen, is 
dat eeuwig zonde. Er is geen koper 
met gebiedsontwikkelingsplannen en 
volgens het bestemmingsplan moet de 
strook groen blijven. Ik ben bereid om, 
samen met andere vrijwilligers,antikraak 
de tuin kosteloos voor de gemeente te 
onderhouden. Bovendien is de Stichting 
Natuurvriendelijk Beheer Schenkzone 

nog steeds bereid om de grond tegen een 
marktconforme prijs van de NS te kopen.’

Bezuidenhout Nieuws heeft de 
Nederlandse Spoorwegen om een 
reactie gevraagd. Het was niet mogelijk 
om die nog voor het ter perse gaan 
van deze editie te krijgen. Zodra de 
reactie binnen is, plaatsen we die op 
www.bezuidenhout.nl. Houd u dus 

de website in de gaten. Op de site – 
onder Nieuws - vindt u ook een aantal 
recent afgenomen interviews met 
betrokkenen.

Voor actuele informatie over 
Het Groene Oordtje zie www.
hetgroeneoordtje.blogspot.com 
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Natuurlijk raakt de crisis op de 
woningmarkt ook de huizenbezitters 
in Bezuidenhout. Maar volgens de 
makelaars ARE, Langezaal en Van 
Paaschen zijn zowel de verkopers als 
de kopers in deze wijk nog altijd beter 
af dan elders. 

Door Lucas Ligtenberg

´We zitten hier nog aardig in vergelijking 
met de landelijke cijfers´, zegt Michiel van 
de Poll van Van Paaschen.  ´Makelaars 
in het oosten van het land hebben sinds 
begin dit jaar nog bijna niets verkocht.´
Ed Schmidt van ARE Makelaars vindt 
het ‘stilletjes’ op de markt. Nu de 
overdrachtsbelasting van 2 procent ook 
na juli is gehandhaafd, lijkt de druk van 
de ketel. ´Eerst zag je nog klanten die 
daar nog snel gebruik van wilden maken, 
nu hebben die geen haast meer.´ In het 
eerste kwartaal van dit jaar signaleerde 
ARE meer verkopen dan in het laatste van 
2011, maar nu loopt de activiteit weer wat 
terug.
Mark Aardse van Langezaal noemt 
de huidige markt ´lastig´: ´Het 
consumentenvertrouwen is laag, dus 
men gaat vaak duur huren in plaats van 
goedkoper kopen. De prijzen zijn echter 
behoorlijk gedaald, dus er is veel keus.´

Geen vrije val
De makelaars schatten dat de 
huizenprijzen in Bezuidenhout sinds 2008 
zijn gedaald met gemiddeld 10 procent. 
Daarmee zitten we nu op het prijsniveau 
van 2004, 2005. Het goede nieuws is dat, 
ondanks de prijsdaling, de woningmarkt 
in onze wijk geen vrije val heeft gemaakt. 
Volgens de makelaars is Bezuidenhout 
een zeer gewilde wijk, vanwege de rust 
en tegelijkertijd de centrale ligging.  De 
poort van Den Haag, zoals Bezuidenhout 
ook wel wordt genoemd,  staat goed 
aangeschreven bij jonge mensen en 
steeds vaker besluiten expats hier een 
woning te kopen.
De huidige markt is een kopersmarkt. 
Volgens de makelaars wordt er flink 
gestoeid over de prijs en vinden veel 
eigenaren het moeilijk om een lagere 
prijs voor hun huis te accepteren, omdat 
ze menen dat hun woning meer waard 
is. ´Prijsaanpassingen zijn een bijna 
dagelijks terugkerend probleem´, oppert 
Van de Poll. Aardse beaamt dat: ´Het is 
een gevecht met mensen om een reële 
prijs te krijgen.´ Hun boodschap richting 
klant is dat een woning die lang te koop 
staat beslist niet meer waard wordt. Bij 
Langezaal zeggen ze soms ´nee´ tegen 
een verkopende partij die een veel te 
hoge vraagprijs wil, om vervolgens later 
te merken dat die woning voor een veel 
lagere prijs wordt verkocht.

Het blijft afwachten
Negatieve berichten, bijvoorbeeld over de 
ontwikkeling van de economie, de euro, 

Situatie in de wijk beter dan elders

Woningmarkt in Bezuidenhout

3e Bezuidenhout Festival op 8 september

‘Jong en oud ons Bezuidenhout’
Op zaterdag 8 september vindt het 
jaarlijkse Bezuidenhout Festival 
plaats. Onder de titel ‘Jong en oud 
ons Bezuidenhout’ beloven de 
organisatoren een geweldig feest met 
tal van activiteiten op tal van locaties. 
Dus reserveer 8 september alvast in uw 
agenda.

Door Peggy van Krüger

Een braderie, een arts & crafts markt, 
live muziek, heerlijke hapjes en heel veel 
gezelligheid. Dat - en nog veel meer - kunt 
u dit jaar verwachten op het Bezuidenhout 
Festival. De eerste editie van dit 
buurtfeest strekt zich dit jaar uit over het 
gebied van de Theresiastraat tot en met 
het Spaarwaterveld.  

Griekenland en een gevallen kabinet, 
kunnen de woningmarkt bijna van dag tot 
dag beïnvloeden. ´Slecht nieuws creëert 
angst waardoor de markt stagneert´, stelt 
Schmidt, die tegelijkertijd constateert dat 
veel potentiële kopers zeer gemotiveerd 
zijn en bezichtigingen heel serieus nemen. 
Zolang het vertrouwen in de markt niet 
terug is, zal ook de verkoop van woningen 
blijven stagneren. Aardse en Schmidt 
durven niet te voorspellen wanneer de 
woningmarkt door het dal is. Van de Poll 
ziet de landelijke verkiezingen op 12 
september als een mogelijk keerpunt. ‘Tot 
die tijd blijft het afwachten.’ 

Van het invoeren van een hypotheekvorm 
waarbij verplicht moet worden afgelost, 
verwacht Van de Poll geen oplossing. ´Het 
zet de markt op slot´, denkt Schmidt. ´Een 
starter die een woning koopt van 300.000 
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Bijzondere buur Frans de Laaf

Atlassen, wegwijzers in de fantasie
Frans de Laaf verzamelt al meer dan 
vijfentwintig jaar atlassen. Zijn collectie 
omvat inmiddels honderden, vaak 
unieke exemplaren. ‘Soms is het leuker 
om niet alles te weten en je fantasie zijn 
gang te laten gaan.’

Door Jarina Hamidullahkhan

Frans’ verzamelwoede is begonnen bij 
Oxfam Novib, de ontwikkelingsorganisatie 
die toen nog Novib heette. ‘Het 
documentatiecentrum wilde een oude 
atlas weggooien en vervangen door een 
nieuwe. Niet onterecht want het exemplaar 
uit 1964 was kapot, op en versleten.’ 
Frans, geraakt door de armoedige staat 
waarin de atlas verkeerde na jarenlang 
goede diensten te hebben verricht, vroeg 
of hij het boek mocht hebben. ‘Ik heb de 
atlas laten opknappen bij een antiquair. 
Het gaf een geweldig gevoel de atlas van 
de vuilnisemmer te hebben gered en een 
tweede leven te kunnen geven.’ 

Wegdromen
Die eerste atlas heeft een bijzonder plekje 
gekregen de werkkamer van Frans aan 
de Schenkkade. Hier staan de wanden 
vol boekenkasten en op de planken 
prijken honderden atlassen. Vol trots 
vertelt Frans, inmiddels met pensioen, 
dat zijn collectie zo’n 750 exemplaren 
omvat en afkomstig is uit alle delen van 
de wereld. ‘Een atlas geeft je een goede 
indruk van wat je in een bepaald land kunt 
tegenkomen. Dat gebeurt heel bondig, 
maar ook heel gedetailleerd. Zo staan 
op een kaart bijvoorbeeld alle bergen en 
rivieren’, wijst hij met zijn vinger op de 
blauwe lijntjes. ‘En met andere kleuren 
weet je precies met wel type plantengroei 
of grondsoort je te maken hebt. Het leuke 
van uitgebreide kaarten is dat elk gehucht 
erop staat. Blader ik door zo’n atlas, dan 

proef ik de sfeer en droom ik weg naar 
landen waar ik graag naartoe zou willen 
reizen.’ 

Ming-dynastie
Als hij de kans krijgt struint Frans in 
Nederland en het buitenland stoffige 
boekwinkeltjes en markten af op zoek naar 
unieke atlassen. ‘Zonder dat de atlassen 
me de weg wijzen kom ik op plekken waar 
ik anders nooit zou komen. Een paar 
antiquariaten - mijn vaste adresjes - kom 
ik zo af en toe ‘per ongeluk’ tegen.’
Een bijzonder atlas vond Frans in China. 
‘Ik had daar een mevrouw geholpen 
met een klus. Als beloning vroeg ze of 
ik iets wilde uitzoeken in haar winkel.’ 
Uit zijn bureaula haalt Frans een doos 

met Chinese tekens tevoorschijn. Heel 
voorzichtig opent hij het deksel. In de 
doos ligt een duidelijk oude atlas gemaakt 
van rijstpapier. ‘De kaarten zijn met hand 
getekend’, verduidelijkt Frans. ‘Ik weet niet 
hoe oud deze atlas is. Hij zou uit de tijd 
van de Ming-dynastie kunnen zijn. Ik wil 
er iemand naar laten kijken die verstand 
heeft van die periode. Maar misschien 
doe ik dat ook wel niet, want soms is het 
leuker om niet alles te weten en je fantasie 
zijn gang te laten gaan.’

Kent u ook iemand die wil vertellen 
over zijn of haar bijzondere hobby 
en/of passie? Laat het ons weten: 
bezuidenhoutnieuws@gmail.nl

Frans de Laaf: ‘Blader ik door zo’n atlas, dan droom ik weg naar landen waar ik naartoe zou willen.’
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Voor elk wat wils
De Theresiastraat wordt het podium 
voor een braderie, waar ondernemers 
en hun specialiteiten zich presenteren. 
Het parkeerterrein van Meeùs (Laan van 
Nieuw Oost Indië, ingang Carpentierstraat) 
wordt omgetoverd tot een arts & crafts 
markt. Iedereen in de wijk die zich creatief 
uit, kan hier zijn of haar kunsten vertonen. 
Bij de buren, in de Christus Triumfatorkerk, 
vindt tegelijkertijd een informatiemarkt 
plaats over onderwerpen in de wijk, de 
gemeente of het wijkberaad. In het politiek 
café wordt u aan de vooravond van de 
landelijke verkiezingen bijgepraat over 
verschillende politieke onderwerpen.  
Iets verderop vormt het Spaarwaterveld 
het toneel voor sporten en een 
gezondheidsmarkt, natuurlijk ook weer 

voor jong en oud. Ook is er een open 
podium, met vanaf 17.00 tot 19.00 uur 
een optreden van een band, waarvan 
de naam bij het ter perse gaan van deze 
Bezuidenhout Nieuws nog niet bekend 
was. Speciaal voor het festival wordt het 
Mondriaan College afdeling Horeca aan 
de Koningin Marialaan opengesteld. U 
kunt er onder meer terecht voor heerlijke 
hapjes uit diverse keukens. Genoeg voor 
elk wat wils, dus mis het niet

De arts & crafts markt heeft overigens 
nog ruimte voor deelnemers. U kunt 
zich hiervoor aanmelden bij het 
wijkberaad: wijkberaad@bezuidenhout.
nl. Een kraam wordt tegen kostprijs 
verhuurd. 

De huizenprijzen in Bezuidenhout zijn sinds 2008 

gedaald met gemiddeld 10 procent.

Bezuidenhout staat goed aangeschreven bij jonge mensen en ook expats.

euro heeft meteen vaste lasten van 1000 
euro per maand. Dat is veel.´ Verder 
meent hij 
dat het krijgen van een hypotheek niet 
moeilijker is geworden: ´Banken zijn 
argwanend en kritisch, maar als alles in 
orde is, werken ze gewoon mee.´ 

Waar voor je geld
Voor de makelaars in Bezuidenhout 
is het glas half vol als het gaat om de 
vooruitzichten op de woningmarkt in de 
wijk. Zij zien genoeg mensen met een 
baan die voldoende zekerheid biedt voor 
het kopen van een woning. Juist door de 
prijsdalingen is het interessant een woning 
aan te schaffen. De koper krijgt waar voor 
zijn geld en dat realiseert de bank zich 
ook.
Daar komt bij dat Bezuidenhout nog 
steeds een dynamische woningmarkt 
kent; de markt ligt in elk geval niet stil. 
Wat dat betreft is de situatie beter dan in 
bijvoorbeeld Mariahoeve, waar sprake 
is van grotere prijsdalingen en meer 
stagnatie, of de provincie Zeeland en 
het noorden van het land, waar de markt 
vrijwel stil ligt. 
Kijkend naar de Randstad, zien de 
makelaars een woningmarkt die in 
Amsterdam en Den Haag nog redelijk 
goed en in Rotterdam iets minder is. Dat 
wil zeggen dat in Den Haag kopers veel 
huis krijgen voor een redelijke prijs en dat 
verkopers in sommige gevallen genoegen 
moeten nemen met een prijs die 10 
procent lager ligt dan waarvoor ze hebben 
gekocht, vooral als dat tussen 2004 en 
2009 was, maar die toch een minder grote 
daling is dan in veel andere streken in 
Nederland. 

Op www.bezuidenhout.nl vindt u een 
actueel overzicht van de woningen in 
de wijk die te koop en te huur staan.
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Automobilisten die ’s ochtends hun 
auto kwijt willen in Bezuidenhout-
Oost, moeten daar straks in de hele 
buurt voor gaan betalen. Tussen de 
Pahudstraat en de Carel Reinierszkade, 
kost een parkeerplek nu nog niets, 
maar vanaf 1 december moeten 
autorijders ook in deze straten de 
portemonnee trekken om te kunnen 
parkeren.

Door John Hermse

Met de uitbreiding van betaald 
parkeren wil de gemeente overlast 
door geparkeerde auto’s van buiten de 
wijk indammen. Nu autobezitters in het 
centrum steeds vaker moeten betalen 
voor een parkeerplaats, verandert het vrij 
parkeergebied in Bezuidenhout steeds 
meer tot een onbedoelde P & R locatie, 
vindt verkeerswethouder Peter Smit.
Anny Weijers uit de Merkusstraat kan 
dat volmondig beamen. ‘Om half zeven 
staan ze hier al met draaiende motor een 
parkeerplaats te zoeken. De fiets wordt 
dan uitgeladen en dan gaan ze naar hun 
winkel of kantoor. Het is een drama en dat 
is het al een hele poos.’
Weijers peilde al jaren geleden hoe haar 
buren de parkeerdruk in hun straat, 
precies op de grens van betaald en 
vrij parkeren, ervoeren. De overgrote 
meerderheid vond dat er wat aan gedaan 

moet worden. Betaald parkeren zien ze 
als een uitkomst.

‘Kies andere oplossing’
Maar Ger Haaswinders uit de Van 
Heutszstraat zit helemaal niet te wachten 
op uitbreiding van betaald parkeren 
in de wijk. De gemeente wentelt de 
problemen die ze zelf veroorzaken af 
op de bewoners, vindt hij.  Haaswinders 
noemt allemaal voorbeelden die wat hem 
betreft duidelijk maken dat de gemeente 
veel meer kan doen om de parkeerdruk 
te verlagen. Een parkeergarage in de 
buurt staat half leeg, parkeerplaatsen 
werden onnodig geschrapt en de indruk 
bestaat dat bedrijven te gemakkelijk 
parkeervergunningen krijgen voor hun 
personeel.
Zelf heeft hij meer last van slordig 
geparkeerde fietsen. Zijn auto kan 
Haaswinders altijd wel ergens kwijt. Maar 
het zou allemaal al wel een stuk schelen 
als de bewoners zelf met het parkeren 
wat meer rekening met elkaar houden, 
erkent hij.  Dat zou zomaar tachtig extra 
parkeerplekken kunnen opleveren, schat 
Haaswinders.

Dat het probleem met uitbreiding van 
betaald parkeren niet uit de wereld is, 
beseft Anny Weijers ook wel. Ze ziet 
dat veel jonge stellen in de buurt twee 
auto’s hebben. ‘Per portiek zijn er zes 

tot acht auto’s. Dat is niet op te lossen.’ 
Maar verlichting van de druk verwacht ze 
wel. Ze hoopt in ieder geval niet meer ’s 
ochtends in alle vroegte haar bed uit te 
hoeven om een goed plekje te zoeken 
voor de eigen auto.

‘Om half zeven staan ze hier al met draaiende 

motor een parkeerplaats te zoeken.’
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Lijn 2 blijft stoppen op Laan van Nieuw Oost-Indië
‘De halte blijft, toch?’ vraagt een 
voorbijgangster als ze Robert Boer op 
de stoep van zijn winkel aan de Laan 
van Nieuw Oost-Indië  hoort praten 
over de halte van lijn 2 ter hoogte van 
de Stuyvesantstraat. Met de opmerking 
dat de halte niet een paar honderd 
meter mag verhuizen, onderstreept ze 
het betoog van Boer voor behoud van 
de halte op deze plaats.

Door John Hermse

 ‘Een betere plek is er niet’, vindt Boer, die 
in zijn Brood- en Kaasshop De Laan een 
paar maanden geleden flyers uit begon te 
delen toen de buurt ter ore was gekomen 
dat de halte wel eens zijn langste tijd 
gehad kon hebben.  Een oud plan zou 
weer uit de kast zijn gehaald: een nieuwe 
halte bij het ministerie van Sociale Zaken 
zou de haltes bij de Stuyvesantstraat 
en de eerste halte in Voorburg kunnen 
vervangen.  Maar dat is volgens Boer een 
onveilige plek, en ook nog eens slecht 
voor zijn klandizie, al weegt voor hem het 
eerste punt het zwaarst.

Onrust in de buurt
De onrust in de buurt stak op na de 
aankondiging dat op lijn 2 voertuigen 
van Randstad Rail gaan rijden.  Om 
de voertuigen toegankelijk te maken 
voor reizigers in een rolstoel moet de 
opstapplaats aangepast worden. De halte 
moet dan 30 centimeter hoog worden.

Om allerlei redenen zit dat er voor de halte 
bij de Stuyvesantstraat niet in, legt Peter 
Dubbeling van Stadsgewest Haaglanden 
uit. Zo moeten er ook nog bussen kunnen 
stoppen bij de halte en die hebben 
weer een lagere opstap nodig dan de 
voertuigen van Randstadrail. Ruimte om 
een halte met twee hoogtes aan te leggen, 
zoals elders wel het geval is, is er niet op 
de Laan van Nieuw Oost- Indië.
Maar voor opheffing van de halte hoeven 
de buurtbewoners niet te vrezen. ‘Dat 
is nooit een reële optie geweest’, zegt 
Dubbeling. De halte is te belangrijk 
voor de buurt. Volgens nieuwe regels 
moeten haltes toegankelijk zijn voor 
rolstoelgebruikers, maar als dat niet 
kan, moet dit wel het geval zijn voor de 

naburige stops.
Ook bij Ternoot en Oostinje  geven bordjes 
bij de opstapplekken aan dat mensen 
met rolstoelen, scootmobiels en rollators 
daar niet op lijn 2 kunnen stappen, maar 
deze problemen zijn te verhelpen zonder 
de hele halte te hoeven verbouwen, zegt 
Dubbeling. Het gaat erom dat de spleet 
tussen het perron en het voertuig smal 
genoeg te maken. Dat gaat binnenkort 
gebeuren.

Boer ziet sinds 23 april de nieuwe 
voertuigen op lijn 2 langsrijden en heeft 
nog geen klachten gehoord over mensen 
die er niet in kunnen. ‘Met hulp is het 
helemaal niet onmogelijk . Dan kun je zo 
naar binnen.

De halte aan de Laan van NOI is te belangrijk voor de buurt.

Garagebedrijf Gordijn

Garagebedrijf Gordijn
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat laan van N.O.I.
070-383 84 05
www.garagegordijn.nl

Ook op zaterdag geopend van 

09.30 – 13.00 uur. 

Altijd welkom voor olie, koelvloeistof, 

verlichting controleren enz.

Onder een nieuwe leiding maar 

met ouderwetse service en 

kwaliteit bij u om de hoek
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Café De Bierelier is een echt Hollands 
feestcafé. Mark Rang nam de zaak 
bijna dertien jaar geleden over, 
veranderde de naam en haalde de 
plafondornamenten tevoorschijn. 
‘Vanaf dag één is het hier druk 
geweest.’

Door Arnoud Willemsen 

Café De Bierelier ligt in het gezellige 
horecadeel van de Theresiastraat 
te midden van verschillende 
eetgelegenheden. Op een winderige 
zaterdagmiddag ga ik op bezoek en stap 
binnen in dit gezellige bruincafé. In oranje 
gehulde mannen zitten tennis te kijken, in 
afwachting van de eerste EK-wedstrijd van 
Oranje. 

Verbouwing
Eigenaar Mark Rang (48) ‘zat eerst in 
de speelautomaten’ en kwam daardoor 
al dagelijks in de horeca.  Toch had 
hij nooit overwogen zelf een café te 
beginnen. Totdat hem werd gevraagd 
of hij café Metro aan de Theresiastraat 
wilde overnemen. Op diezelfde plek 
was al vanaf de jaren ‘20 een koffiehuis 
gevestigd. Mark besloot het avontuur aan 
te gaan en te beginnen met een flinke 
verbouwing. ‘Het geluidisolerende plafond 
zat vrij laag. Dat heb ik er helemaal 
uitgehaald. Toen kwam het prachtige 
originele plafond met ornamenten 
tevoorschijn’.  

Voetbalgekte
Met de verbouwing en een nieuwe 
naam maakte Mark een frisse start. De 
Bierelier ligt centraal voor vele kantoren, 

Buurtkroegen in Bezuidenhout

‘Met het voetbal gaat het dak eraf’

ministeries en de rechtbank. ‘Vanaf dag 
één is het hier druk geweest’, zegt Rang. 
‘Door de week veel ambtenaren die na 
het werk wat komen drinken en in het 
weekend een redelijk vaste club van 
gasten uit de wijk’. Volgens barman Hans 
van der Pijl (42) is het dan ook nooit echt 
rustig in de kroeg. Er komen altijd wel 
mensen voor een biertje of om sport te 
kijken. ‘Maar zoals nu met de voetbalgekte 
kan het echt vol worden.’  Hans vindt dit 
dan ook wel één van de leukste periodes. 
‘Met de wedstrijden van Oranje gaat het 
dak er af. Als het mooi weer wordt, dan 
hangen we zelfs buiten een scherm op,  
zo vol staat het dan binnen.’

Turbocooler
Tegenwoordig runt Mark ook café 
Busstop, even verderop aan de 

Theresiastraat. En eetcafé De Stoof aan 
de Laan van Meerdervoort. Het barwerk 
in De Bierelier laat hij vooral aan enkele 
vaste personeelsleden. De crisis is niet 
echt van invloed, al wordt de vergaderzaal 
op de etage boven het café wat minder 
vaak verhuurd. In de zomer is het terras 
voor het café een trekker. Mocht het 
erg warm worden deze zomer, bestel 
dan een Amstel IJskoud uit de tap met 
‘turbocooler’.

In deze serie verschenen eerder 
artikelen over Café Verborgen 
Gebreken, Café Pan, Bar Club 188, 
Café Animo, en Café Rio Deux. U 
kunt de artikelen (en alle edities van 
Bezuidenhout Nieuws) vinden op www.
bezuidenhout.nl

Fietsers kunnen binnenkort de drukke 
IJsclubweg een stuk veiliger oversteken. 
Wethouder Peter Smit (Verkeer) beloofde 
de gemeenteraad vorige maand snel 
met tijdelijke maatregelen te komen om 
het kruispunt bij de Carel Reinierszkade 
veiliger te maken. Dat was precies wat 
buurtbewoonster Antoinette Jans voor 
ogen had toen ze een jaar geleden in 
actie kwam.

Door John Hermse

Op weg naar haar werk merkt de  
bewoonsters van de Carel Reinierszkade 
dagelijks hoeveel fietsers van de verbinding 
tussen Bezuidenhout en Voorburg, via de 
tunnel onder het spoor, gebruikmaken. Ze 
komen het kruispunt maar moeilijk over:  
fietsers en automobilisten zien elkaar 
nauwelijks aankomen. Auto’s rijden ook 
nog eens te hard op de doorgaande weg 
omdat nauwelijks is te zien dat er een druk 
kruispunt nadert.

Oversteken IJsclubweg straks veiliger

Onder de slingers is nog iets te zien van het plafond met ornamenten. Achter de bar staat Burt.

‘Als ik kinderen had, zou ik daar niet 
langs gaan. Je ziet de auto’s gewoon 
niet aankomen’, bracht Jans naar 
voren tijdens de vergadering  die de 
commissie Leefomgeving van de Haagse 
gemeenteraad half mei belegde na haar 
actie. Samen met haar buren haalde Jans 
meer dan zevenhonderd handtekeningen 
op, genoeg om haar voorstel als 
burgerinitiatief op de agenda van de 
gemeenteraad te krijgen.

In tien jaar vier ongelukken
Tijdens de vergadering met raadsleden 
en wethouder Smit zei  Jans een ‘beetje 
teleurgesteld’ te zijn over de aanvankelijke 
reactie van de gemeente op haar plan. Het 
college van burgemeester en wethouders 
erkende dat het zicht op de kruising  een 
stuk beter kan, maar wilde vasthouden aan 
de eigen planning: het punt is een onderdeel 
van een doorgaande fietsroute tussen 
Leidschenveen en de binnenstad van Den 
Haag, die pas in 2013 en 2014 een feit zal 

zijn. Volgens de gemeente was de haast 
niet zo groot als Jans betoogde, omdat het 
wel meevalt met het aantal ongevallen op 
het kruispunt: in bijna tien jaar maar vier. 
Maar de gemeenteraad drong er vorige 
maand bij wethouder Smit op aan om toch 
snel in actie te komen. Betere belijning en 
waarschuwingsborden zouden al soelaas 
kunnen bieden.
Smit betoonde zich daar gevoelig voor 
en beloofde binnen vier weken te laten 
weten wat er snel kan gebeuren.  Pas 
als de plannen voor de fietsroute tussen 
Leidschenveen en Den Haag van de 
tekentafel komen, is duidelijk hoe het 
kruispunt ingrijpender aangepakt kan 
worden.
De teleurstelling van Antoinette Jans 
had toen al lang plaatsgemaakt voor 
tevredenheid. Ze zei heel blij te zijn met de 
tijdelijke oplossing die nu in het verschiet 
ligt.

Bij het ROC Mondriaan aan de Koningin 
Marialaan was het smullen op 30 mei. 
Daar vond de voorronde plaats van 
de landelijke finale voor het ‘lekkerste 
vegetarische gerecht’. Een van de 
deelnemers was restaurant De Tuyn, 
gevestigd op de Laan van Nieuw Oost 
Indië 3. Chefkok Jeroen Groeneveld 
bereidde en presenteerde een gerecht van  
‘Strudel van brickdeeg gevuld met gegrilde 
groentes, gratin van zoete aardappel, 
aardappelpoffertjes en jus van shi-i-take 
en lavaskruid’.

‘Lekkerste vegetarische gerecht’ in 
ROC Mondriaan

Recept voor 4 personen
Voor gratin; 2,5dl room, 2,5dl melk, z&p, vadouvan kruiden* en 1 ui 3-5 min. laten koken. Daarna naast het vuur, afgedekt, laten 
trekken/afkoelen zodat de smaken tot elkaar kunnen komen. Op kamertemperatuur 8 eidooiers er stevig doorheen mixen. 

Snijdt 500gr. zoete aardappel in dunne plakjes en leg dit in een ovenvaste schaal.
Overgieten met het roommengsel en afdekken met huishoudfolie en daaroverheen aluminiumfolie. In een voorverwarmde 
heteluchtoven 1 uur op 170 graden garen.

4 brickdeegvellen insmeren met gesmolten boter, gegrilde groenten (aubergine, groene asperges, courgette) verdelen over de 
vellen. Inpakken als een pakketje en 5 minuten bakken in de oven op 170 graden en gelijk serveren. Brickdeeg vindt u bij de 
groothandel of vervang met bladerdeeg, houdt dan de oventijd en -temperatuur aan van de verpakking. 

200 gr. shi-i-take laten wellen in 2dl. warme groentebouillon, kook het vocht in tot de helft, blus af met 1dl. room, voeg +/- 15 
blaadjes lavaskruid toe (maggieblad)
Op smaak brengen en zeven.

12 snijbonen schoonmaken en kort koken in zout water.
Aardappelpoffertjes op eigen recept.

* kruidenmix van mosterdzaad, kurkuma, komijn, fenegriek, knoflookpoeder, kaneel, peper. Eventueel kunt u voor een monstertje 
langs gaan bij chefkok Jeroen.

Eet smakelijk!

Het gerecht van restaurant De Tuyn werd 
door de jury goed gewaardeerd, maar 
haalde net niet de landelijke finale in 
Amsterdam. Vier leerlingen van het ROC 
Mondriaan mochten de deelnemende 
gerechten proeven én als vijfde jurylid 
beoordelen. Het betrof hier de regionale 
verkiezing voor Zuid-Holland, een 
voorronde van de landelijke verkiezing 
voor het ‘lekkerste vegetarische gerecht’ .

De verkiezing is een initiatief van de 
stichting Variatie op de kaart. Deze wil 

koks inspireren tot meer variatie in 
vegetarische gerechten. Wilt u weten wat 
dat oplevert, bezoek dan vooral De Tuyn 
tijdens de speciale VariatieDagen van 25 
juni tot en met 1 juli. Het restaurant laat 
u in die week onder meer proeven van 
de variatie die mogelijk is in vegetarische 
gerechten. Kijk voor meer informatie op 
www.variatieopdekaart.nl
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advertentie

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

Ricky Thijssen (11) krijgt jeugdlintje Den Haag

‘We vinden het fijn als het schoon is’
Ricky Thijssen (11) houdt zijn buurt 
graag schoon. Hij werd er op 29 april 
voor beloond met het jeugdlintje van 
de gemeente Den Haag. Burgemeester 
Jozias van Aartsen spelde hem de 
onderscheiding persoonlijk op. Ricky: 
‘Toen ik het lintje kreeg, was ik echt in 
shock!’ 

Door Marjon Damen

Met een smoes was Ricky naar het 
stadhuis gelokt, want dat hij het jeugdlintje 
zou krijgen, moest nog even geheim 
blijven: ‘Mijn moeder had gezegd dat er 
een jeugddebat in het stadhuis zou zijn. 
Dat vond ik gek, want met Google kon ik 
daar niets over vinden. In het ‘ijspaleis’ 
moesten we naar een grote zaal met 
zes stoelen in het midden. Daar hield 
de burgemeester eerst een hele lange 
speech en toen kreeg ik dat lintje. Ik was 
echt in shock.’ Ricky is trots op zijn lintje 
en heeft het tijdens het interview voor 
Bezuidenhout Nieuws opgespeld.

Junior Bezuidenhout Schoon
De gemeente Den Haag reikt jaarlijks 
jeugdlintjes uit aan kinderen en jongeren 
die zich belangeloos inzetten voor 
anderen of voor de stad. Ricky heeft de 
onderscheiding gekregen voor zijn inzet in 
de wijk met Junior Bezuidenhout Schoon 
(JBS). Deze schoonmaakploeg richtte hij 
drie jaar geleden op. Eén keer per maand 
gaat Ricky met zijn vrienden Bas, Floris en 
Willem vanuit het wijkcentrum op pad om 

zwerfvuil te verzamelen. Ricky vertelt hoe 
hij op het idee is gekomen: ‘Er stond een 
advertentie in Kidsweek, een krant voor 
kinderen, om je eigen schoonmaakclub 
te beginnen. Het was toen heel vies in 
onze buurt. Zelf had ik ook wel eens 
iets op straat gegooid en daar kreeg ik 
dan later spijt van. Schoonmakers met 
veegkarretjes moeten het dan allemaal 
opruimen. Daar heb ik bewondering voor.’

Luier met poep
Met JBS willen Ricky en zijn vrienden 
Bas, Floris en Willem zorgen voor een 
schonere stad en een voorbeeld zijn voor 
buurtgenoten. ‘We vinden het fijn als 
het schoon is. In het begin hadden we 
tijd tekort en haalden we wel vier volle 
zakken op. De laatste tijd wat minder. 
Soms liggen er rare dingen op straat, 

bijvoorbeeld laatst een luier vol poep.’ 
De jongens krijgen vaak complimenten 
van buurtbewoners voor hun werk. ‘Maar 
sommige mensen denken ook dat we 
straf hebben en dat we daarom moeten 
schoonmaken. Er zijn zelfs wel eens 
mensen die expres een blikje op straat 
gooien als wij er aankomen.’

Meedoen?
Ricky, Bas, Floris en Willem vinden het 
leuk wat ze met JBS doen. Het geeft hen 
een goed gevoel als het schoon is in de 
buurt, onderling hebben ze veel lol tijdens 
het afval opruimen en na het werk is er 
tijd voor gezelligheid in het wijkcentrum. 
Ze kunnen overigens nog wel wat hulp 
gebruiken. Wil je meer weten, bel of mail 
naar Marilyn Weber: 06 – 81 68 87 44 of 
marilyn.weber@voorwelzijn.nl.

Ricky: ‘Toen ik het lintje kreeg, was ik echt in shock!’

Elke uitgave Bezuidenhout Nieuws wordt zeer goed gelezen door 15.000 wijkbewoners. Met een advertentie in Bezuidenhout Nieuws 
kunt u zich als ondernemer en particulier in de wijk prima profileren naar een voor u zeer belangrijke doelgroep. 

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws is een zinvolle investering voor ondernemers in de wijk. Neem ook de proef de som. Voor de 
tarieven hoeft u het niet te laten.

afm. H B

Voorpagina 1/16 60 mm 70 mm € 275

Middenpagina 1/8 66 mm 95 mm € 89

staand 1/4 134 mm 95 mm € 145

liggend 1/4 95 mm 134 mm € 145

1/3 90 mm 190 mm € 189

1/2 134 mm 190 mm € 245

1/1 269 mm 190 mm € 519

Achterpagina 64 mm 123 mm € 125

64 mm 61 mm € 70

1/32 45 mm 30 mm € 37.50

Voor afwijkende afmetingen wordt het tarief in overleg vastgesteld. 

De bovenstaande tarieven zijn vrij van BTW en gelden bij een eenmalige plaatsing in zwart/wit. Bij opdrachten voor drie plaatsingen of 
meer gelden aantrekkelijke kortingen. 
Ook de vormgeving of de tekst van advertentie of advertorial kunnen wij voor u verzorgen. 

Meer weten over alle mogelijkheden omtrent adverteren in Bezuidenhout Nieuws voor uw onderneming? Harold Thijssen: 06-54 72 56 
38 of per e-mail via har100@zonnet.nl

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws loont!
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COLOFON
Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant voor Bezuidenhout-Midden 
en -Oost. 
De kant verschijnt 5 keer per jaar in een oplage van 8.400 exemplaren.

Bezuidenhout Nieuws 34 verschijnt in de week van 15 tot 22 december. 
Sluitingsdatum voor kopij en advertenties: 5 december.

REDACTIE

Fred Geelen (hoofdredactie), Marjon Damen, Jarina Hamidullahkhan, John 

Hermse, Benjamin Koster, Peggy van Krüger,  Ellie Melis, Marianne van 

Raay, Patrick Regan, Petra van der Vlugt, Arnoud Willemsen

VORMGEVING

Raymond Wajwakana

FOTOGRAFIE

Catching colors, www.catchingcolors.com, Ariane Gordijn

ADRES

Johannes Camphuysstraat 25

2593 CH Den Haag

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

www.bezuidenhout.nl

girorekeningnummer: 262020
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Heb OOg voor detail, win een boekenbon!. .
De foto uit de vorige editie (32) was blijkbaar een moeilijke. Niemand herkende dat 
het ging om een detail van het elektriciteitshuisje tegenover het Stuyvesantplein. 

Verder dagen we u uit om weer goed om u heen te kijken in de wijk. Waar bevindt zich 
het hiernaast afgebeelde detail? Stuur uw antwoord per e-mail of brief naar de redactie 
(zie onderaan het colofon voor de adresgegevens). U maakt kans op een boekenbon ter 
waarde van 15 euro, beschikbaar gesteld door Advocatenkantoor Mr. E. Fransen.

Waar bevindt zich dit detail?...

advertentie

IN DIT NUMMER:

1   |  ‘Het is hier niet gezond’

2   |  Bezuidenhouter breekt 
wereldrecord

3   |  Elvira Stinissen, terug van 
Paralympics

3   |  Vlaggen tegen meeuwen

5   |  Taverne de Coligny:  ‘Weinig
verschil met Ahoy’

5   |  Boetes in het Haagse Bos

7   |  Slagerij Ammerlaan 90 jaar 

7   |  Uitgaansgroep voor senioren

8   |  Wegwijs in RandstadRail

8   |  Beatrixkwartier 2e kantoorlocatie         
van Nederland

9   |  Bed & breakfast in Bezuidenhout

10 |  Adverteren in Bezuidenhout 
Nieuws loont!

11 | Wist u dat…

11 | Column

12 | Oog voor detail

12 | Colofon

advertentie

De luchtkwaliteit in Bezuidenhout is 
onvoldoende. Dat stellen Ad Wouters 
en Rob van der Zwan, beide lid van 
de Werkgroep Bezuidenhout-Midden. 
Met een handtekeningenactie willen 
ze bereiken dat de gemeente meer 
doet aan het probleem van het fijnstof. 
‘In Den Haag wordt voldaan aan de 
geldende Europese normen, maar die 
normen deugen helemaal niet.’  

Door Benjamin Koster

Boosdoener nummer één voor de 
slechte luchtkwaliteit in de wijk is de 
Utrechtsebaan. En dan vooral de 
vrachtauto’s die dagelijks over die 
weg rijden en stikstofdioxide en fijnstof 
uitstoten. De hoeveelheid schadelijke 
stoffen in Bezuidenhout is te hoog, 
stellen Wouters en Van der Zwan. Ook 
zonder dat de EU-normen worden 

Handtekeningenactie tegen fijnstof 

‘Het is hier niet gezond’

Nieuw logo?
Inderdaad Bezuidenhout Nieuws heeft een iets ander uiterlijk gekregen. En het zal 
niet blijven bij alleen een nieuw logo. We zijn namelijk druk bezig met een totaal 
nieuwe vormgeving. Begin volgend jaar ziet u het resultaat.

ADVERTENTIES

Harold Thijssen: 06 54 72 56 38 of har100@zonnet

Lees verder op pagina 2

overschreden. Die mening wordt gedeeld 
door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
(GGD). ‘Voldoen aan de huidige normen 
voor fijnstof en stikstofdioxide is geen 
garantie dat er geen gezondheidsklachten 
optreden’, concludeert de GGD in de 
Gezondheidsmonitor 2010.

Meten is weten? 
Wouters  en Van der Zwan maken zich 
het meeste zorgen over de uitstoot 
van fijnstof. Bovendien plaatsen ze 
fundamentele kanttekeningen bij de 
manier waarop fijnstof wordt gemeten. 
Onder fijnstof worden vaste, zwevende 
deeltjes gerekend die kleiner zijn dan 
10 micrometer (1 micrometer = 1 
duizendste deel van een millimeter). 
Bij het indelen van fijnstof in soorten 
wordt onderscheid gemaakt in deeltjes 
met een doorsnede van 10 micrometer 

De Eerensplein 8 Den Haag

+31 (0)70 30 40 141

www.aremakelaars.nl

De nieuwe makelaar in het Bezuidenhout

Huis verkopen?

Postbus 91505 2509 EC Den Haag-Mariahoeve   
www.isimedia.nl | info@isimedia.nl | 06-34009124

vanaf
€ 10
p.m.

hosting

+ .nl

domein

trefzekere
nieuwe

websites

ideaal voor

MKB, stichting of

vereniging

modern

en mooi

vormgegeven

pak uw kansen online

{ websites - training - advies - redactie } 

isi media | denken ontwerpen doen

isi media

vraag nu een gratis adviesgesprek aan

Een geslaagd festival

Ad Wouters (links) en Rob van der Zwan zetten zich in voor betere luchtkwaliteit in de wijk. 

(Foto: Benjamin Koster)

advertentie

‘Een geslaagd feest. Volgend jaar kom ik weer’, aldus een van de vele enthousiaste bezoekers aan het Bezuidenhout Festival op 
8 september. Vanwege het goede weer was er enige concurrentie van het strand, maar de gezelligheid was er niet minder om. 
(Foto’s: Catching colors)
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Wist u dat...

… u kunt meedenken over het Buurthuis 

van de Toekomst? Op 3 oktober van 19.00 

– 22.00 uur wil wethouder Karsten Klein 

van Jeugd, Welzijn, en Sport met u van 

gedachten wisselen in het Diamant College. 

Aanmelden kan tot 27 september via www.

denhaag.nl.

… Staatsbosbeheer een 

paddenstoelenworkshop organiseert in 

het Haagse Bos op zondag 14 oktober? 

Maximaal 15 deelnemers, minimum leeftijd 

16 jaar. Kosten: € 27,50. Aanmelden is 

verplicht en kan telefonisch:  06-13 34 36 

43. 

… op zondag 21 oktober De Tijdgeest, een 

bijzondere verhalenverteller, op bezoek 

komt in het Haagse Bos? Tussen 13.00 

uur en 16.00 uur kunnen kinderen en 

hun (groot)ouders hem in levende lijve 

ontmoeten. Kosten: € 2,50 per kind. Vooraf 

aanmelden is niet nodig. Startlocatie: de 

werkschuur van Staatsbosbeheer aan de 

Boslaan 12. 

… op 30 september meer dan twintig 

kunstenaars in de wijk hun deur voor u 

opzetten tijdens de Open atelierroute? 

De middag wordt georganiseerd door 

KunstPost met het Gemeente Museum 

Den Haag. Kijk voor het programma 

op www.kunstpostmariahoeve.nl of in 

het speciale krantje, verkrijgbaar bij het 

Stadsdeelkantoor en de Bibliotheek.

… de gemeente tot 31 december 2012 

subsidie geeft aan mensen die een 

buurtfietsstalling willen openen? Meer 
informatie en het aanvraagformulier voor 

subsidie: www.denhaag.nl/fietsen 

… Melvin Captein meldt dat, zoals in het 

vorig nummer gemeld, Vincent van Gogh 

niet aan de Schenkstraat woonde, maar 

aan de Schenkweg 138?

… Maud Hoffman ons schrijft dat haar huis 

aan de Juliana van Stolberg 63 dit jaar 100 

jaar bestaat en dat ze in mei vierde dat ze 

er 50 jaar woont?

www.bezuidenhout.nlnummer 33 - september 2012

Het Haagse Hout staat vol met bomen. Voor groen loop ik naar het Haagse 

Bos of de speelweide tussen onze wijk en Mariahoeve. Zelfs aan de drukke 

Schenkkade kun je jezelf met flink wat verbeeldingskracht nog in een klein 
bos wanen.

Of ik kijk gewoon uit mijn raam. De erker aan de voorkant van mijn huis biedt 

een blik op het perkje aan De Sillestraat. Aan de achterkant verbergen de eik 

en de lijsterbes van de benedenburen de balkonnetjes van de Pahudstraat. 

De bladeren van de beuk voor mijn slaapkamerraam vormen mijn gordijn. 

Nog wel. Een paar jaar geleden rukten snoeiers op door De Sillestraat en 

de Stuyvesantstraat. Van de groene tunnel die de bomen vormden, lieten ze 

niets heel. Wat overbleef waren skeletten van bomen met een toefje bladeren 

in de top. Tot mijn opluchting lieten ze de haagbeuken voor de gevels van mij 

en mijn buren met rust. Zucht.

En het onheilspellende witte kruis dat op een middag opeens op ‘mijn’ boom 

stond, bleek gelukkig loos alarm. Een regenbui spoelde het weg, geen hakker 

had zich laten zien.

De bomen kondig rustig slapen gaan, de rust keerde weer. Bedrieglijke rust. 

Want deze lente waren ze er weer, de snoeiers. Terwijl al het Haagse hout 

ontbotte, ging rond mijn woning de zaag erin. Nu was er geen ontkomen meer 

aan. De gemeentelijke zagers laten het niet bij een takje hier en een twijgje 

daar. 

En dan zijn de iepen in het parkje voor de deur ook nog ziek. Iepziekte, denk 

ik. Er waren er al een paar weg en deze zomer kondigden roodwitte linten 

en bordjes ‘Niet parkeren wegens werkzaamheden’ nieuw onheil aan. Weer 

een iep weg, en van de twee die er nog staan, voorspellen kale takken ook al 

weinig goeds.

Dat vraagt om actie: ik plant zelf een boom. We hebben er alvast maar een 

in huis gehaald. Een gingko, opgekweekt uit zaadjes van een buurman die er 

ook een had. ’s Winters op het balkon nog een zielig sprietje, maar nu in vol 

ornaat op een kast in de kamer.

Tot de kruin het plafond dreigt te raken. Dan moet onze gingko het huis 

uit, gewoon wortelen in de volle grond. Een steentje bijdragen tegen de 

ontgroening van onze buurt. Een vreemde vogel tussen kastanje, linde, wilg? 

De buurt kent wel meer exoten. Nee, onze gingko gaat eens de grond in.  

Voor ons huis. Plek zat.

Ontgroening

COLUMNDoor buurman John

Johan van der Meer nam onlangs 
deel aan een poging het wereldrecord 
‘langste stoet van rouwauto’s’ te 
breken. Dat is gelukt. Een minstens 
zo bijzondere ervaring voor de 
uitvaartondernemer was dat mensen 
het leuk vinden een rouwauto  te zien. 
‘Dat gebeurt niet vaak.’

Door Patrick Regan

Op 30 august legden107 rouwauto’s 
een 6 kilometer lang parcours af in de 
bossen van Baarn en de Lage Vuursche. 
Daarmee braken ze het oude record van 
51 auto’s, vorig jaar gevestigd in Amerika,  
en komen ze in het Guinness Book of 
World Records.
Een van de deelnemers aan de poging 
was Johan van der Meer van Stijl & 
Traditie. Met drie rouwauto’s – een 
Daimler DS420, een Citroën DS en een 
Citroën Traction Avant – had hij zelfs een 
groot aandeel in het succes.

Leuk
‘Doorgaans vinden mensen mijn auto’s 
op het eerste oog wel mooi’, zegt Van 
der Meer. ‘Maar zodra ze zich realiseren 
dat die met de dood te maken hebben, 
veranderen ze als bij donderslag van 
gedachte. Het is dan ook heel leuk om 
tijdens zo’n recordpoging te ervaren dat 
mensen zelfs halsreikend uitkijken naar 
je rouwauto. Ik had het raampje open en 
zat naar mensen te zwaaien die foto’s en 
video’s maakten. Iedereen vond het leuk 
dat er rouwauto’s aankwamen. Zo iets 

‘Langste stoet van rouwauto’s’

Bezuidenhoutse uitvaartondernemer breekt wereldrecord

maak ik in mijn dagelijkse werk niet vaak 
mee.’Naast al het plezier tijdens de rit, 
was het na binnenkomst van alle auto’s 
toch nog even spannend of het record 
wel officieel zou zijn. ‘Het Guinness Book 
of World Records kent tal van regels’, 
legt Van der Meer uit. ‘Zo moeten de 
chauffeurs en de rouwauto’s er netjes 
uitzien en moet de stoet voortdurend in 
beweging zijn. In sommige bochten was 
dat nog best spannend. Zeker de grote 
Amerikanen die meereden, hadden het 
daar moeilijk. In één bocht leek het er 
zelfs even op dat we stil zouden komen te 
staan.’

Bom
Achterliggend doel van de recordpoging 
was het fenomeen rouwvervoer in de 
schijnwerpers zetten. ‘Het was wel apart 
dat er zoveel uitvaartondernemers op 
één plek waren. Al die zwarte pakken 
en zwarte hoeden. Als er een bom op 
het gezelschap was gevallen, had de 
volgende dag in Nederland niemand meer 
begraven kunnen worden’, grapt Van 
der Meer.  Als het aan hem ligt, kan het 
nieuwe record snel worden aangescherpt: 
‘Nederland telt ongeveer 1000 rouwauto’s, 
dus het is mogelijk.’

Johan van der Meer: ‘In sommige bochten was het nog best spannend.’

(PM10 ), 2,5 micrometer (PM2,5 ) en 0,1 
micrometer (PM0,1 ) (ultra-fijnstof).  Bij 
metingen wordt doorgaans alleen gekeken 
naar de deeltjes met een diameter van 
10 micrometer (PM10 ). ‘Uit nationaal 
en internationaal onderzoek blijkt 
echter, dat die kleinere deeltjes dieper 
in de luchtwegen doordringen en dus 
schadelijker zijn voor de gezondheid. Maar 
die kleinere deeltjes worden dus helemaal 
niet gemeten’, aldus Wouters. En wat voor 
fijnstof geldt, geldt ook voor roet. ‘In de 
metingen speelt roet geen rol terwijl het 
nog schadelijker is dan fijnstof.’ 

Petitie
De Werkgroep Bezuidenhout-Midden 
heeft inmiddels een petitie opgesteld om 
het probleem van het fijnstof hoger op 
de politieke agenda van de gemeente 
te krijgen. Daarin lezen we: ‘Jaarlijks 
overlijden in Nederland enige duizenden 
mensen vroegtijdig door blootstelling aan 
fijnstof. De bewoners van Bezuidenhout 
willen maatregelen van de plaatselijke en 
landelijke overheid om de kwalijke effecten 
van deze luchtvervuiling te verminderen.’ 
Wanneer tenminste duizend mensen die in 
Bezuidenhout wonen, werken of studeren 
de petitie over het fijnstof ondertekenen, 
is de gemeenteraad verplicht de petitie te 
behandelen.

De kritiek van de werkgroep op de 
gemeente is dat die zich bij de aanpak 
van de luchtkwaliteit vooralsnog richt 
op zogenoemde bronmaatregelen. 
Denk daarbij aan maatregelen als het 
verplichtstellen van betere roetfilters 
in auto’s of het weren van de meer 
vervuilende auto’s uit bepaalde delen 
van de stad. Volgens Wouters zijn dat 
soort maatregelen niet voldoende om de 
kwaliteit van de lucht in Bezuidenhout 
te verbeteren. ‘Het is hier niet gezond’, 
wijst hij op de aanwezigheid van grote 
mensenconcentraties, zoals IN Holland, 
kinderopvangcentra, basisscholen, het 
conservatorium en diverse kantoren, 
binnen een straal van 300 meter van de 
Utrechtsebaan. 

Voorbeelden van maatregelen die 
de luchtkwaliteit wel duidelijk kunnen 
verbeteren maar die moeilijk te realiseren 
zijn, zijn het  overkappen van de 
Utrechtsebaan en het elke dag sproeien 
om te voorkomen dat de stofdeeltjes 
in de lucht komen. De meest haalbare 
optie op dit moment lijkt het spannen 
van elektrostatische draden waaraan 
fijnstof zich hecht. Na een regenbui 
laten de deeltjes los om in de grond in 
plaats van de lucht te verdwijnen. ‘In 
de Thomassentunnel bij Rotterdam is 

hiermee succesvol geëxperimenteerd’, 
weet Wouters. 

100 km
De recente verhoging van de maximum 
snelheid naar 100 km per uur op een 
gedeelte van de Utrechtsebaan vond 
Wouters ‘schokkend’. Dat de gemeente 
Den Haag, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
de gemeente Voorburg, geen protest 
aantekende tegen deze maatregel noemt 
hij ‘ronduit zorgelijk’. Voor de werkgroep 
des te meer reden om door te gaan met 
de handtekeningenactie voor de petitie. 
De eerste honderd handtekeningen 
werden onlangs verzameld op het 
Bezuidenhoutfestival. Wouters verwacht 
in de loop van het najaar de benodigde 
duizend handtekeningen te halen. En als 
dat niet lukt? ‘Dan gaan we misschien 
wel de deuren langs. Of desnoods bij de 
ingang van de Albert Heijn staan. Want 
het gaat wel om onze gezondheid.’   

Minder fijnstof in Bezuidenhout
U kunt de petitie tekenen:  
www.petities.nl/loket/den-haag onder het 
kopje ‘Minder fijnstof in Bezuidenhout’.

De  Algemene bewonersvergadering voor Bezuidenhout is op maandag 12 november.

Plaats: Buurtcentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuysstraat 25

Aanvang: 20.00 uur/zaal open: 19.30 uur

Thema: De herinrichting van het Spaarwaterveld. Bewoners kunnen aan de hand van 
tekening en mondelinge uitleg door de gemeente suggesties doen.

Algemene bewonersvergadering
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Vlaggen uit tegen de meeuwen
Bezuidenhout wil een duurzame wijk 
zijn, waar het veilig en leefbaar is. 
Daar kunt u als bewoner ook een 
bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld 
met het tegengaan van zwerfvuil door 
meeuwen.

Door Marjon Damen

Sommige buurtbewoners ervaren het 
als een regelrechte plaag: meeuwen, 
die je met hun geschreeuw en gekrijs uit 
de slaap halen of die op de dag dat het 
vuilnis wordt opgehaald vuilniszakken 
openpikken waardoor de straat vol 
troep ligt. Gelukkig zijn er verschillende 
manieren om de overlast van meeuwen te 
voorkomen of tegen te gaan. 

Tips
Voer de vogels niet, maak vuilniszakken 
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Bijzondere buur Elvira Stinissen

‘Tof hoe de buurt met me meeleeft’
Bezuidenhouter Elvira Stinissen werd 
met het Nederlands zitvolleybalteam 
vierde op de Paralympics in Londen. 
‘Echt heel tof’, noemt de aanvoerster 
het enthousiasme van haar buren in de 
Van Heutszstraat, die bij haar terugkeer 
een feestje organiseerden.

Door John Hermse

Vijf jaar geleden verhuisde Elvira Stinissen 
van Wijk bij Duurstede naar Bezuidenhout. 
Een jaar later was de hele Van 
Heutszstraat al met vlaggetjes versierd 
toen ze tijdens de Paralympics in Beijing 
beslag legde op de bronzen medaille. ‘Je 
merkt dat de buurt heel erg meeleeft. Dat 
heeft me zeker geholpen om me hier thuis 
te gaan voelen.’
Meteen na haar terugkeer uit Londen 
stonden buren in het café om de hoek al 
klaar om haar binnen te halen. Ze vertelt 
er over de vierde plek die haar team daar 
haalde. Dit keer geen medaille, maar de 
prestatie was er niet minder om, vindt 
Stinissen. ‘We waren zelfs sterker dan 
vier jaar geleden, maar het niveau wordt 
steeds hoger. Niemand zit stil.’

Alles gewonnen
In de jaren voorafgaande aan de Spelen 
van Beijing sleepte Stinissen met haar 
zitvolleybalteam aan de lopende band 
prijzen in de wacht. ‘We hebben alles 
gewonnen: het wereldkampioenschap, het 
Europees kampioenschap, de World Cup.’ 
De afgelopen jaren bleven titels uit.
Voor Stinissen is nu de vraag of ze door 
wil, op weg naar Rio de Janeiro 2016. 
Haar gevoel zegt in eerste instantie dat 
het ‘supergaaf’ zou zijn om daar bij te zijn, 
maar ze wil eerst eens rustig bekijken of 
ze op haar 33e weer vier jaar aan topsport 
wil gaan doen, met vijf dagen in de week 
volleybaltraining en nog eens twee dagen 

lichamelijke arbeid. ‘Ik moet het eerst even 
laten bezinken. Daarna zien we wel.’

Einde loopbaan?
Want dat is de keuze: als ze besluit 
niet naar Rio te gaan, betekent dat ook 
het einde van haar loopbaan bij het 
Nederlands team. Dan is er altijd nog 
haar club - VV Netwerk in Pijnacker - en 
haar werk bij Sportservice Zuid-Holland, 
waar ze gemeenten en sportverenigingen 
begeleidt bij het maken van sportbeleid.
Haar baas, een voormalig tophonkballer, 
maakte zelf de Olympische Spelen mee. 
‘Daar heb ik veel steun aan gehad.’ Zo 
kon ze in de aanloop naar de Paralympics 
minder gaan werken.

Wat ze ook beslist, betrokken bij de 
topsport blijft ze, want Stinissen werd in 
Londen gekozen in de atletencommissie 
van het Internationaal Paralympisch 
Comité. Daar gaat ze de belangen van 
Paralympische sporters behartigen. Bij 
de sluitingsceremonie in Londen mocht 
ze al meteen even optreden als nieuw 
lid van de commissie door bloemen te 
overhandigen aan vrijwilligers die zich 
hadden ingezet voor de Spelen. ‘Dat was 
echt heel cool.’

Kent u ook een bijzondere 
buurtbewoner die graag wil vertellen 
over zijn of haar bijzondere hobby 
en/of passie? Laat het ons weten: 
bezuidenhoutnieuws@gmail.nl

Elvira Stinissen wordt na terugkeer van de Paralympics in de bloemetjes gezet door haar buurvrouw Will Wilhelmy 

Damsté. (Foto: Ariane Gordijn)
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goed dicht en gebruik gele in plaats van 
grijze vuilniszakken – of nog beter: doe 
groente-, fruit- en tuinafval in een goed 
afgesloten GFT-bak. 
Verder kunnen daken voor de vogels 
ontoegankelijk gemaakt worden met 
pinnen, draden of netten (daar is zelfs 
subsidie op te krijgen). 
In de Bomenbuurt ontdekten ze na de 
laatste EK-voetbal een nog goedkoper 
middel tegen meeuwen: plastic 
feestvlagjes. Op de plekken waar die 
waren blijven hangen, wilden de meeuwen 
niet meer nestelen. Weg meeuwen.

Ga voor meer tips en 
subsidiemogelijkheden naar de site van 
de gemeente Den Haag: www.denhaag.
nl/home/bewoners/to/Wat-kunt-u-doen-
tegen-vogeloverlast.htm

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

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws loont!

Elke uitgave Bezuidenhout Nieuws wordt zeer goed gelezen 
door 15.000 wijkbewoners. En voor de tarieven hoeft u het niet 
te laten.

afm. H (mm) B (mm)

Voorpagina 1/16 60 70 €275

Middenpagina 1/8 66 95 €89

1/4 134 95 €145

1/3 90 190 €189

1/2 134 190 €245

1/1 269 190 €519

Achterpagina 64 123 €125

64 61 €70

1/32 45 30 €37,50

Bij afwijkende afmetingen wordt het tarief in overleg vastgesteld. 

De bovenstaande tarieven zijn vrij van BTW en gelden bij 
een eenmalige plaatsing in zwart/wit. Bij opdrachten voor drie 
plaatsingen of meer gelden aantrekkelijke kortingen. 

Meer informatie: Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 
of har100@zonnet.nl



Bed & breakfast in Bezuidenhout

‘Gasten moeten rekening houden met buren’
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In Bezuidenhout zijn tal van 
mogelijkheden om tijdelijk te 
overnachten. Naast de hotelkamers in 
Het Spinnewiel en het NH, zijn er ook 
steeds meer particulieren die via een 
website als Airbnb logeergelegenheid 
aanbieden. En dan zijn er nog de vijf 
kamers van Hotel ROC Mondriaan aan 
de Koningin Marialaan. 

Door Marjon Damen

Het is een leuk extraatje, maar voor het 
geld doet ie niet, zegt Christian. Sinds 
2009 verhuurt hij via de website Airbnb 
een logeerkamer in zijn woning. Daarvoor 
heeft hij verschillende redenen: de ruimte 
wordt toch niet altijd gebruikt, verhuur 
is een goede stok achter de deur om 
het huis op orde te houden, en - het 
belangrijkste motief - het is vooral gezellig 
om mensen te ontvangen. 

Altijd voldoende privacy
Christians gasten variëren van toeristen, 
zakenmensen en familieleden of vrienden 
van wijkbewoners: ‘Laatst logeerde 
hier een Engelsman die net opa was 
geworden. Hij wilde graag een tijdje in de 

buurt van zijn kleinzoon, enkele straten 
verderop, doorbrengen. Elke ochtend 
haalde de andere opa hem op en gingen 
ze samen naar hun kleinzoon.’ 
De gasten hebben hun eigen slaapkamer 
en kunnen gebruik maken van de 
woonkamer, de keuken en de badkamer 
van Christian. ‘Mijn slaapkamer en de 
logeerkamer liggen niet naast elkaar en 
met ensuite deuren kan de woonkamer 
in tweeën worden gedeeld. Zo is er toch 
altijd voldoende privacy.’ 
Vervelende gasten heeft Christian nog 

niet gehad. ‘Als mensen zich aanmelden, 
check ik ze altijd even op internet. Als ik 
het niet vertrouw, ga ik er niet op in.’

Stroopwafels op tafel
Ook Evelien heeft nog nooit vervelende 
ervaringen gehad met gasten. Zij 
verhuurt sinds april haar parterrewoning 
met tuin via Airbnb. Dat doet ze 
gemiddeld één keer per maand, als 
ze er zelf niet is. Gasten moeten voor 
minimaal vijf dagen boeken, omdat 
Evelien ook weer niet te veel tijd kwijt 
wil zijn aan schoonmaken en de sleutel 
overhandigen. ‘Mensen laten het huis tot 
nu toe nog altijd netjes achter. Daarnaast 
vraag ik uitdrukkelijk om rekening te 
houden met de buren, want daar heb ik 
een goede relatie mee en ik wil gewoon 
geen overlast veroorzaken. Ook dat gaat 
goed.’
Eveliens huis heeft oude details die, 
volgens haar, toeristen zeer aanspreken. 
‘Ik ben heel trots op mijn huis en vind 
het fijn om andere mensen daarvan mee 
te laten genieten. Ook word ik blij van 
de reacties van mensen, bijvoorbeeld 
hoe geweldig ze het vinden dat ik 
stroopwafels klaar zet of dat ze mijn 
fiets mogen lenen. Een Duits stelletje 
had zelfs, als bedankje, apfelwein uit 
Frankfurt voor me meegenomen.’

Hotel Mondriaan
Voor een niet-alledaagse logeerervaring 
zorgt ook Hotel ROC Mondriaan aan 
de Koningin Marialaan. De vijf kamers 
die worden aangeboden, dienen 
als lesmateriaal voor leerlingen van 
de afdeling Horeca en variëren van 

Eduard van der Toolen: ‘We proberen de praktijk zoveel mogelijk na te bootsen, maar de gasten moeten zich wel 

realiseren dat het een school is.’
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Theresiastraat 142

2593 AT Den Haag

T: 070 - 385 82 61

F: 070 - 381 59 77

www.nieuwengelhard.nl 

standaard tot luxe suite. De prijzen zijn 
navenant en lopen uiteen van 44 tot 72 
euro per nacht voor twee personen. 

Hospitality manager Eduard van der 
Toolen benadrukt dat Hotel ROC 
Mondriaan een ‘echt’ hotel is. ‘We 
proberen zoveel mogelijk de praktijk na te 
bootsen, maar de gasten moeten zich wel 
realiseren dat het een school is. Omdat 
de leerlingen ook andere lessen hebben, 
zijn, vergeleken met een regulier hotel, 
bijvoorbeeld de in- en uitchecktijden 
minder flexibel en kan er maar tot een 
bepaalde tijd ontbeten worden. Ook 
kun je ’s avonds niet tot heel laat aan 
de bar blijven zitten. Om 22.00 uur gaat 
de school namelijk dicht, zodat alle 
leerlingen nog met het openbaar vervoer 
naar huis kunnen.’ 
Ook in het weekend draait het hotel niet 
volledig: ‘Overnachten van vrijdag op 
zaterdag kan’, vertelt Van der Toolen, 
‘Maar met een ontbijtpakket in plaats 
van een regulier ontbijt. Overnachten 
van zaterdag op zondag kan niet.’ 
Desondanks kan hij tevreden vaststellen 
dat de vijf kamers van Hotel ROC 
Mondriaan vaak allemaal bezet zijn.

(Christian en Evelien willen niet met 
achternaam en adres in het artikel. 
Kijk voor meer informatie op www.
airbnb.com). 

Christian mag ook graag een maaltijd voor zijn 

gasten bereiden. (Foto’s: Ariane Gordijn)
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Taverne de Coligny is nog een 
ouderwets gezellige bruine buurtkroeg 
met tapijtjes op de tafels. Maar dat wil 
niet zeggen dat het café niet met zijn 
tijd meegaat. 

Door Marjon Damen

Taverne de Coligny is al meer dan vijftig 
jaar gevestigd op de hoek van de 3e 
Louise de Colignystraat en de Laan van 
NOI. Twee jaar geleden nam de huidige 
eigenaar (Ricky Slinger) de zaak over. Hij 
verbouwde het café flink maar behield het 
karakter, inclusief de tapijtjes op de tafels. 
Ook hangt er nog altijd een foto aan de 
muur van tante Ko, jarenlang eigenaresse 
van de Taverne en een begrip in de buurt. 

‘Iedereen voelt zich hier thuis’
Zeven dagen in de week zijn ze vanaf 
16.00 uur geopend. Op een middag als 
het café net open is, praat ik met barman 
Robert Moeselin: ‘Er komen hier veel 
vaste klanten: buurtbewoners maar ook 
mensen van de kantoren in de omgeving. 
We zijn een echte buurtkroeg. Zo divers 
als de buurt is, zo verschillend zijn ook 
onze klanten. Die kunnen in een woning 
van acht ton wonen maar ook in een pand 
waar kamers worden verhuurd. Iedereen 
voelt zich hier thuis. Op vrijdag en 
zaterdag hebben we een jong publiek, dat 
daarna nog doorgaat in de stad.’

Aan de bar of aan de tafels kunnen 
klanten oud-Hollandse spelletjes spelen, 
kaarten of dobbelen. Dat gezellig samen 
iets doen, is voor Moeselin een van de 

Buurtkroegen in Bezuidenhout

‘Klein verschil tussen De Coligny en Ahoy’

redenen waarom hij op zijn vrije dagen 
ook nog graag even langs komt. ‘Het 
leuke van in een kroeg werken, is dat je 
werkt met mensen die een leuke tijd willen 
hebben. Maar ze kunnen hier ook hun 
problemen kwijt, hoor’, voegt hij er meteen 
aan toe. 

Wolter Kroes
In Taverne de Coligny kunnen niet alleen 
verjaardagen, afscheidsborrels en jubilea 
worden gevierd. Een bedrijf uit de buurt 
organiseert er zelf eens in de zes weken 
een quiz-avond voor het personeel. 
Zo nu en dan organiseert Taverne de 

Coligny zelf ook evenementen, zoals een 
Hollandse avond met artiesten als Django 
Wagner en Wesley Ponsen (ga naar www.
coligny.nl/Agenda voor het filmpje). ‘Ook 
Wolter Kroes is hier geweest. En daar zijn 
we heel trots op. Nee, het verschil tussen 
De Coligny en Ahoy is niet zo groot’, lacht 
Moeselin. 

In deze serie verschenen eerder 
artikelen over De Bierelier, Verborgen 
Gebreken, Pan, Bar Club 188, Animo 
en Rio Deux. U kunt de artikelen (en 
alle edities van Bezuidenhout Nieuws) 
vinden op www.bezuidenhout.nl.

In het verleden konden fietsers gewoon 
gebruik maken van de wandelpaden 
in het Haagse Bos. Sinds dit voorjaar 
controleert Staatsbosbeheer strenger 
op het fietsgebruik en loslopende 
honden.  Word je nu aangehouden, dan 
kost dat 30 euro.
 
Door Ellie Melis

Peter van Osch, beheerder van 
het Haagse Bos, legt uit waarom 
Staatsbosbeheer kiest voor het uitdelen 
van boetes en fietsers geen gebruik 
meer wil laten maken van alle paden in 
het bos. ‘Van het Haagse Bos maken 
jaarlijks maar liefst twee miljoen fietsers, 
wandelaars en hardlopers gebruik. Om 
dat optimaal en veilig te laten gebeuren, 
heeft Staatsbosbeheer er verschillende 
wandel- en fietspaden aangelegd. In 
de eerste maanden van dit jaar zijn bij 
Staatsbosheer echter vijftig klachten 
binnengekomen over loslopende honden, 
fietsers op wandelpaden en verbale 
agressie. Dat was genoeg reden voor 
Staatsbosbeheer om samen met de politie 

Boetes in het Haagse Bos

Robert Moeselin: ‘Zo divers als de buurt is, zo verschillend zijn ook onze klanten.’ (Foto: Catching Colors)

en de gemeente te gaan controleren op 
fietsgebruik - en het uitlaten van honden 
- en bij overtreding een boete uit te 
schrijven.’ 

Gebruikersgroep 
Van Osch voegt eraan toe dat het beleid 
om boetes uit te delen, is afgestemd 
met de gebruikersgroep van het Haagse 
Bos. ‘In deze groep zitten veertien 
vertegenwoordigers van instanties en 
gebruikers, zoals hondeneigenaren. 
Samen zijn zij van mening dat er 
voldoende fietspaden en alternatieven 
zijn om je door het bos te verplaatsen. 
Het beleid lijkt te werken: er zijn minder 
fietsers op de wandelpaden en er lopen 
meer honden aan de lijn. Ook krijgen we 
positieve reacties.’

Jammer
Een belangrijke oorzaak van de 
fietsovertredingen in het Haagse 
Bos is dat er komende van de 
Bezuidenhoutseweg naar de 
Benoordenhoutseweg geen fietspad 
door het bos loopt en fietsers dus via 

wandelpaden hun weg zoeken. De vele 
fietsers die dagelijks gebruik maken 
van deze route zullen voortaan om het 
bos heen moeten fietsen en kunnen 
dus niet meer genieten van de frisse, 
ontspannende lucht in het bos.
Ineke Seriese, een frequente gebruiker 
van het bos, vindt het jammer dat er een 
strenger beleid wordt gevoerd. ‘Het is 
heerlijk om door het bos te fietsen, maar 
ik begrijp ook dat dit beleid dient ter 
bescherming van kleine kinderen.’ 

Ineke Seriese: ‘Het boetebeleid is jammer maar 

begrijpelijk.’ (Foto: Catching Colors)

Tot voor kort waagde Huib Esser 
zich met zijn scootmobiel niet in de 
RandstadRail, maar na een cursus bij  
Bezuidenhouter Jules Coenen reist 
hij wekelijks van Loosduinen naar 
Zoetermeer.

Door John Hermse

Coenen is een van de zeventien coaches 
die voor de stichting Voorall (voor 
Hagenaars met een beperking) minder-
validen wegwijs maakt in de RandstadRail. 
Op het perron van de halte Beatrixkwartier 
laat Esser op een vrijdagmiddag zien wat 
hij heeft opgestoken van Coenen. 

Zich op de juiste plaats opstellen 
bijvoorbeeld. Als lijn 3 naar Zoetermeer 
op het punt staat het station binnen te 
komen, rijdt Esser naar de plek op het 
perron waar de bestuurder hem kan zien. 
Die kan de deur dan voor hem openen. 
Zelf kan hij dat ook, maar het is altijd 
gemakkelijker als de bestuurder een 
helpende hand toesteekt. De een is daarin 
wat toeschietelijker dan de ander, heeft 
Esser gemerkt in de paar maanden dat hij 
nu gebruik maakt van de RandstadRail.

Stuurmanskunsten
Esser reist na de cursus alweer enige 
tijd op eigen kracht, maar Coenen laat 
natuurlijk niet na hem weer even te 
coachen nu hij met zijn cursist herenigd is. 
‘Ik ben nog steeds bezig met inparkeren’, 
geeft Esser aan. Het is een van de vele 
vooral praktische zaken die cursisten 
van de Voorall-coaches mee krijgen. 
Bij de juiste deur naar binnen rijden, 
bijvoorbeeld, zodat ze in het voertuig niet 
hoeven te manoeuvreren om weer naar 
buiten te komen.

Voor Esser vormt het inparkeren een extra 
uitdaging, omdat zijn ruimte beperkt is: 
voorop zijn scootmobiel heeft hij een bak 

Cursus voor minder-validen

Wegwijs in de RandstadRail

laten maken voor zijn boodschappen. 
Hard nodig, omdat de boodschappen 
achterop zijn voertuig niet veilig zijn voor 
dieven. Maar het vraagt wel meer van zijn 
stuurmanskunsten.

Esser komt er doorgaans wel uit, al blijkt 
tijdens het korte ritje naar Leidschendam-
Voorburg al op welke obstakels hij kan 
stuiten. Van de drie klapstoeltjes in de 
ruimte voor gehandicapte reizigers klapt 
er eentje niet omhoog, waardoor hij niet 
genoeg ruimte heeft voor zijn scootmobiel. 
Een keer moest hij een halte verder 
reizen dan de bedoeling was, nadat een 
bestuurder ten onrechte meende dat hij al 
uitgestapt was.

Eigenwijs
Terug op de halte Beatrixkwartier vertelt 
Esser dat de cursus van Coenen hem 

Huib Esser durft dankzij Jules Coenen met de RandstadRail. (Foto: Catching Colors)

prima bevallen is. ‘Hij heeft geprobeerd 
mij wat wijs te maken’, zegt Esser met een 
kwinkslag over zijn coach, die opmerkt 
dat zijn voormalige leerling wel eigenwijs 
kan zijn, bijvoorbeeld over de handigste 
manier om in te parkeren.
Vanaf het perron tuurt Coenen door 
het raampje als Esser zich weer heeft 
ingescheept voor de terugreis en zijn 
plaats in het voertuig weer in moet nemen. 
‘Er zit een jongen met een koptelefoon op. 
Die hoort hem niet.’ Ook al heeft Esser 
zijn cursus al lang achter de rug, Coenen 
blijft zijn coach. 

Ook geïnteresseerd in een cursus 
RandstadRail? Opgeven kan bij Voorall 
bel: 070-365 52 88 of e-mail info@
voorall.nl

Beatrixkwartier 2e kantoorlocatie van Nederland
Het Beatrixkwartier in onze wijk is 
de op één na beste kantoorlocatie 
in Nederland. Dat blijkt uit een 
onderzoek dat is uitgevoerd op 232 
kantoorlocaties met 11.000 gebouwen 
in vijftig gemeenten. Daarbij is 
gekeken naar veertig criteria met als 
belangrijkste ligging, kwaliteit en markt 
& beleid. De Amsterdamse Zuidas 
kwam als beste kantoorlocatie uit de 
bus. 

Na het Beatrixkwartier volgen Amsterdam 
Centrum, Rotterdam Centrum en op plaats 
vijf Den Haag Centrum. Het onderzoek, 
gedaan door Jones Lang LaSalle, werd 
op 18 september gepresenteerd tijdens 
een symposium in Het Kurhaus in 
Scheveningen.
Provast is een van de belangrijkste 
ontwikkelaars van het Beatrixkwartier. 

Naar aanleiding van het onderzoek 
noemt Martijn Dirks, partner bij Provast, 
het op de site van Provast een blijk 
van erkenning dat Den Haag als de 
tweede kantorenstad van Nederland, 
na de Zuidas wordt genoemd.  ‘Met het 
Beatrixkwartier op de tweede plaats en 
Den Haag Centrum op de vijfde plaats 
staat Den Haag hoog in deze ranglijst 
van de belangrijkste kantorenlocaties 
in Nederland. Het is leuk om te zien 
dat ons lange termijn perspectief en de 
kwaliteitsvisie voor de binnenstedelijke 
ontwikkeling van het Beatrixkwartier, ons 
geesteskind, daarmee beloond wordt. In 
dit gebied, dat mag worden gezien als het 
Central Business District van Den Haag, 
is in 15 jaar tijd zo’n 600 miljoen euro 
geïnvesteerd.’ 
Zie voor meer info 
www.bezuidenhout.nl
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Slagerij Ammerlaan bestaat 90 jaar

Te druk voor een jubileum
Stap je de winkel van slagerij 
Ammerlaan binnen, dan zie je het 
gelijk:  kwaliteit en vakmanschap staan 
hier hoog in het vaandel. Twee muren 
hangen bijna vol met oorkondes en 
onderscheidingen en midden op de 
toonbank prijkt een enorme beker: 
Nederlands Kampioen Traiteurslager 
2005. Dit jaar bestaat de zaak 90 jaar.

Door Mark Hoogland

Terry Grondsma en Ella Ammerlaan 
runnen de slagerij al 32 jaar. Ze hebben 
het zo druk met de zaak dat ze niet eens 
tijd hebben gehad om stil te staan bij 
het jubileum. Afgelopen 7 juli was het 
90 jaar geleden dat de grootvader van 
Ella in het huidige, maar destijds net 
nieuw opgeleverde pand in de Johan van 
Hoornstraat zijn slagerij begon. ‘Mijn opa 
kwam uit een bakkersfamilie en toen zijn 
broer de bakkerij overnam, wilde hij iets 
anders beginnen. Dat werd een slagerij’, 
vertelt Ella. 
Later nam de vader van Ella de zaak over. 
Toen die echter gezondheidsproblemen 
kreeg, vroeg hij zijn dochter en 
schoonzoon Terry om de zaak over te 
nemen. Dat was slechts gedeeltelijk 
een logische vraag. Want Terry komt 
dan wel uit een slagersfamilie en had 
een slagersvakopleiding gevolgd, maar 
werkte toen niet in het slagersvak, en 
Ella was net klaar met haar studie sociale 
geografie. ‘Uiteindelijk zeiden we toch ‘ja’, 
en daar hebben we nooit spijt gehad.’

Eerste prijs
Werkweken van 70 uur zijn heel normaal 

voor het echtpaar. ’s Morgens om 6.00 
uur beginnen ze al met het klaarmaken 
van de maaltijdschotels. De kip stroganoff, 
de rauwe andijviestamppot en de hachee 
zijn ware hits in de buurt, en allemaal 
naar eigen recept. ‘Vorig jaar nog heeft 
een vakjury de door Ella bedachte 
Napolitaanse pastaschotel, bekroond 
met een eerste prijs’, meldt Terry trots.  
Het is bijna overbodig te zeggen dat veel 
producten, van de saucijzenbroodjes 
tot en met de rollades  en straks de 
rookworsten, door Terry zelf worden 
geproduceerd. 

Ondanks de economische crisis en het 
winkelgemak van supermarkten in de 

buurt, houdt slagerij Ammerlaan zich 
heel goed staande. ‘De kwaliteit van 
het vlees samen met een buurt met 
veel hoogopgeleiden maken dat wij 
ons niet druk hoeven te maken over 
klanten’, klinkt het zelfverzekerd. Maken 
zij zich ondertussen dan wel zorgen om 
een mogelijke opvolging? Terry:  ‘Nog 
eens 32 jaar in de zaak blijven werken, 
dat gaan wij niet doen en van onze 
kinderen hoeven we dat ook niet te 
verwachten, want die hebben andere 
toekomstplannen. Maar nee, over de 
opvolging maken we ons  niet druk. Het 
enige wat ik mij wel eens afvraag is waar 
ik, als we ooit gestopt zijn, die lekkere 
zelfgemaakte rookworsten kan kopen.’

Ella Ammerlaan en Terry Grondsma runnen de slagerij al 32 jaar. (Foto: Catching Colors)

Henk en Anny Weijers zijn de motor 
achter de Uitgaansgroep voor 
senioren. Al 15 jaar organiseren 
ze vol enthousiasme en met 
passie activiteiten voor oudere 
buurtbewoners. ‘Mensen kijken er vaak 
de hele maand naar uit om weer een 
avond gezellig met elkaar te kunnen 
zijn.’

Door Petra van der Vlugt 

De Uitgaansgroep voor senioren telt 
ongeveer 140 leden. De gemiddelde 
leeftijd is 84 jaar. Het oudste lid is 98 
jaar. ‘Bij onze activiteiten houden we er 
rekening mee dat ook mensen van hoge 
leeftijd mee kunnen doen. Maar deelname 
is altijd vrijblijvend. Bij ons is het vrijheid, 
blijheid’, zegt Henk Weijers. Samen met 
zijn vrouw Anny en Josephine (Joep) 
Winkels bedenkt, organiseert en verzorgt 
hij de activiteiten. Daarbij worden ze 
bijgestaan door een schoondochter en 
een kleindochter van Henk en Anny en 
twee vrijwilligers, die ook lid zijn van de 
Uitgaansgroep.

Uitgaansgroep voor senioren

‘We bieden iets waar mensen naartoe kunnen leven’
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Garagebedrijf Gordijn

Garagebedrijf Gordijn
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat laan van N.O.I.
070-383 84 05
www.garagegordijn.nl

Ook op zaterdag geopend van 

09.30 – 13.00 uur. 

Altijd welkom voor olie, koelvloeistof, 

verlichting controleren enz.

Onder een nieuwe leiding maar 

met ouderwetse service en 

kwaliteit bij u om de hoek

6 minuten zone redt levens
Dat gebeurt met een apparaat genaamd 
Automatische Externe Defibrillator (AED). 
Om een leven te kunnen redden moet 
zo’n AED binnen 6 minuten voorhanden 
zijn. 

Het buurtpreventieteam wil in de wijk 
6 minuten zones opzetten. Om dat te 
realiseren wil ze inventariseren waar 
in  de wijk AED-apparatuur aanwezig is 
en welke bewoners AED-gediplomeerd 
zijn. Op die manier zou een systeem als 
AED Alert ook in Bezuidenhout in gebruik 
kunnen worden genomen.

Oproep
Het buurtpreventieteam roept dan ook alle 
bedrijven en instanties in Bezuidenhout 
die beschikken over een of meer AED-
apparaten en bewoners die in het bezit 

‘Iedere eerste zondag van de maand 
is er een gezamenlijke maaltijd in het 
zorgcentrum aan de Bezuidenhoutseweg’, 
geeft Anny een voorbeeld van de 
activiteiten die de Uitgaansgroep 
organiseert. ‘Mensen kijken daar soms de 
hele maand naar uit. Ze voelen zich thuis, 
in dat gezelschap, zijn iemand, hebben 
het leuk met elkaar. Sommigen gaan er 
zelfs speciaal voor naar de kapper en 
kleden zich extra mooi aan. Zo mooi om 
te zien.’

Room met rum
Andere vaste activiteiten zijn het 
maandelijks optreden van een koor of 
mensen met een bijzonder verhaal. 
‘Een van onze vaste sprekers is een 
archeologe met een stem als een klok, 
waarbij niemand in slaap valt hoor’, 
lacht Henk. Tijdens zo’n middag horen 
een kopje koffie met wat lekkers en na 
afloop een drankje en hapje er natuurlijk 
bij. Anny: ‘Je probeert de mensen iets te 
bieden waar ze naartoe kunnen leven, 
waardoor ze weer een of twee weken 
vooruit kunnen.’ 

Vijf tot zes keer per jaar gaat de 
Uitgaansgroep met de bus op stap. 
Bijvoorbeeld voor een bezoek aan de 
Zaanse Schans, een cactusoase in 
Ruurlo, of een kaasboerderij. En tijdens de 
feestdagen is er bijvoorbeeld de jaarlijkse 
chocolademiddag, met warme chocomel, 
room en rum!
Aan animo geen gebrek. ‘We hebben 
altijd een volle bak’, verzekert Anny. ‘En 
wij vinden het gewoon heel fijn om te 
doen. Je krijgt er zoveel voor terug. Na 
zo’n busdag blijft de telefoon soms dagen 
rinkelen van mensen die ons nog eens 
extra willen bedanken. Dit werk geeft 
zoveel voldoening.’

Sinds 1 september is de Uitgaansgroep 
formeel een werkgroep die valt onder het 
wijkberaad. ‘Dat was een bijzondere dag 
voor ons’, zegt Henk. ‘Want het geeft aan 
dat de gemeente groot belang hecht aan 
waar we voor staan.’

Meer weten over de Uitgaansgroep 
voor senioren of lid worden? Bel Henk 
of Anny Weijers via  070-220 1406.

Het Buurt Preventie Team 
Bezuidenhout wil in Bezuidenhout een 
6 minuten zone realiseren. Binnen een 
dergelijk gebied kan binnen 6 minuten 
iemand met een hartstilstand worden 
geholpen. 

Per week worden 300 Nederlanders 
buiten een ziekenhuis getroffen door een 
hartstilstand. 
In die gevallen is snelle hulp van 
levensbelang. De 36 vrijwilligers van 
het Buurt Preventie Team Bezuidenhout 
hebben daartoe onder meer een opleiding 
reanimeren en defibrilleren gevolgd. Deze 
cursus wordt jaarlijks herhaald.

Defibrilleren is het toedienen van een 
uitwendige elektrische schok om het 
hart opnieuw aan de gang te krijgen. 

zijn van een geldig diploma Reanimatie 
en AED op zich te melden.
Dat kan bij het secretariaat van 
het buurtpreventieteam: j.los.bpt.
bezuidenhout@gmail.com 

Meer informatie vindt u op de website 
www.6minutenzone.nl
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Spaarwaterveld, the make over

‘Hoe zit het met de hangouderen?’

Bezuidenhouters krijgen de kans om hun

zegje te doen over het nieuwe Spaarwa-

terveld, onder meer op de algemene be-

wonersavond die het Wijkberaad op 

12 november belegde. Landschapsarchitect

Jan Verburg van de gemeente Den Haag

presenteerde er een eerste schets die hij

maakte van het nieuwe Spaarwaterveld.

Hete hangijzers

Een terras met wifi en een kopje koffie,

mooie nieuwe klimrekken of een basket-

balveld dat een paar meter verschuift, ble-

ken die avond niet de heetste hangijzers.

Maar het eerste punt dat Verburg aan-

sneed, maakte de tongen wel los: de hoge

hekken rond het veld en het ‘overgekookte’

groen. Van buitenaf wekt het de indruk

dat het veld, in de woorden van Verburg,

‘een privé-achtige voorziening’ is die kan

worden afgesloten, terwijl het juist de be-

doeling is dat iedereen er welkom is.

Verburg verwees naar de speelweide aan

de Vlaskamp, even verderop tussen Bezui-

denhout en Mariahoeve. Daar is geen hek

te bekennen. De open inrichting van het

terrein nodigt iedere voorbijganger uit de

weide op te lopen. Vanuit de zaal haakte

Yorick Prinzen, lid van het Wijkberaad,

daarop in door te pleiten voor het wegha-

len van de hekken aan de kant van Theresi-

astraat.

Maar bij de moeders in de zaal viel dat niet

in goede aarde. Die willen op het Spaarwa-

terveld hun jonge kinderen laten spelen

zonder er bang voor hoeven te zijn dat hun

kroost zomaar de drukke Theresiastraat op

holt. Aan die kant zijn er nu maar twee uit-

gangen die ze in de gaten hoeven te hou-

den. Het hek in de hoek aan de achterkant

is dicht zodat daar ook geen kinderen kun-

nen ontsnappen.

‘Niet te netjes’

Verburg stelde dat daar een automatisch

sluitend hek de oplossing kan zijn. Om

hekken te behouden en het veld toch ope-

ner te maken, zou de omheining zo kun-

nen worden gemaakt dat voorbijgangers

er gemakkelijk in kunnen kijken. Lagere

hekken dus, of hekken met een soort raam

erin.

Dat zou, samen met beter onderhouden

beplanting, het Spaarwaterveld meer het

Een picknicktafel, een terras, speelvoorzieningen voor jong en oud, en natuurlijk nog 

altijd een groot grasveld in het midden. Het Spaarwaterveld aan de Theresiastraat blijft

een sport- en speelterrein voor alle inwoners van Bezuidenhout, maar komt er de 

komende jaren anders uit te zien. 

Op de algemene 

bewonersavond op

12 november konden 

Bezuidenhouters

hun zegje doen over

het nieuwe Spaar-

waterveld. 

(Foto: Fred Geelen)

De Eerensplein 8 Den Haag

+31 (0)70 30 40 141

www.aremakelaars.nl

De nieuwe makelaar in het Bezuidenhout

Huis verkopen?

Is ie mooi of is ie mooi?
Met trots presenteren we u het eerste

nummer van Bezuidenhout Nieuws in

een totaal nieuwe vormgeving. Zelfs

eerder dan eerder aangekondigd. Maar

de vingers van Leo Leeflang, onze vorm-

gever, jeukten zo, dat langer uitstel geen

optie was. 

De redactie is zeer blij met het resultaat.

Onze ambitie is om ook in kleur te ver-

schijnen. Kijk op www.bezuidenhout.nl

onder de knop wijkkrant hoe dat eruit

ziet. Bij deze roepen we dan ook de on-

dernemers in de wijk op te ervaren hoe

goed de krant gelezen wordt, door eens

te adverteren.

Natuurlijk zijn we zeer benieuwd wat u,

als lezer, van het nieuwe uiterlijk van de

krant vindt. Stuur uw reacties naar 

bezuidenhoutnieuws@gmail.com.

Verder maken we van de gelegenheid

gebruik om alle lezers van Bezuidenhout

Nieuws prettige kerstdagen en een 

gelukkig 2013 te wensen.

Nieuwjaarsreceptie Wijkberaad
Het Wijkberaad Bezuidenhout nodigt

alle bewoners van de wijk uit voor haar

jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze vindt

plaats op 14 januari a.s. van 18.00-20.00

uur in het Wijk- & Dienstencentrum 

Johannes Camphuysstraat 25. 
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aanzien van de publieke ruimte kunnen

geven die het ook is. Vanuit de zaal klonk

de oproep het allemaal niet te netjes te

maken en het veld niet te besloten te hou-

den. De spreker reageerde op de angst

voor hangjongeren die bezit zouden kun-

nen nemen van het Spaarwaterveld als het

te weinig hek zou krijgen.

Geen overbodige luxe voerde een bewoon-

ster van de Johannes Camphuijsstraat aan,

want met de lage hekjes rond het speel-

tuintje achter het wijkcentrum is het lastig

om de jongeren die daar overlast veroorza-

ken weg te houden.

Hangouderen

‘Hoe zit het met de hangouderen?’ riep

een van de oudere buurtbewoners in de

zaal grappend. Maar het punt dat hij

maakte, is serieus: hoe zit het met, naast

alle aandacht voor de kleintjes en ook voor

de iets oudere kinderen, met voorzienin-

gen voor de ouderen? Verburg wist ze ge-

rust te stellen: op de picknickplaats en

zitjes die hij aan de westkant heeft gete-

kend, zullen zij zeker hun plekje kunnen

vinden. De buurtbewoonster die elk najaar

in haar woning aan de Theresiastraat

peren tegen de ramen krijgt, kan ook op-

gelucht adem halen. ‘De goede bomen blij-

ven en worden aangevuld met nieuwe

bloesembomen’, valt er te lezen in de plan-

nen . Daarachter staat tussen haakjes:

‘geen peren’. 

Ook reageren op het ontwerp? Stuur een

e-mail naar wijkberaadbezuidenhout

@gmail.com. Meer informatie op:

www.bezuidenhout.nl/Index2.asp?m=00

0422.

Door John Hermse

De schets die de gemeente Den Haag

heeft gemaakt van het nieuwe Spaarwa-

terveld, wordt nu voorgelegd aan de

buurt. Uitgangspunt is ‘centrale groene

ontmoetingsplek met spel, sport en cul-

tuur voor jong en oud in Bezuidenhout’.

Dat kan met een podium voor culturele

activiteiten, picknickplekken en betere

speelplaatsen voor jongere en oudere

kinderen. Ook komen er hoogteverschil-

len, meer afwisselend groen, een toilet-

voorziening en een terrasje met koffie en

thee. In de winter zou er zelfs een ijsbaan

kunnen komen.

Het sportveld blijft grotendeels zoals het

is, maar door bomen te verplaatsen kun-

nen de bezoekers beter kiezen voor een

plekje in de zon of in de schaduw.

De opknapbeurt van het Spaarwaterveld

kost zes tot zeven ton. Dit geld is niet in

een keer beschikbaar. Daardoor duurt de

gedaanteverwisseling van het veld een

paar jaar.

Het nieuwe Spaarwaterveld

Een volledige make-over van uw huis? Laat dat maar aan ons over!

Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag

Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl

Raamdecoratie

Wij kunnen voor u op vakkundige wijze: 

BehangVerf Gordijnen Vloerbedekking Buitenzonwering
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Buurtpreventieteam 

‘Het is een veilige wijk en dat willen we zo houden’

Het Buurtpreventieteam Bezuidenhout heeft de publieksprijs van de Haagse Hulde 2012 gewonnen, met 

46 procent van de stemmen. Het team ontving de jaarlijkse prijs voor vernieuwend vrijwilligersbeleid op 

23 november. Hulde dus voor de ongeveer 40 vrijwilligers die sinds februari op wisselende tijden in onze wijk 

surveilleren. Bezuidenhout Nieuws liep een avond mee.

Het is 23:00 uur, het regent en er staat

veel wind. Samen met Jan Overduin, Josine

Croin en Rudolph Francis, die vanavond

één van de Buurtpreventieteams vormen,

lopen we naar het volkstuincomplex. ‘We

hebben hier eens een paar mannen be-

trapt die in een huisje hadden ingebroken

en daar wilden overnachten´, voert Jan

Overduin de spanning op. ´Toen hebben

we de politie ingeschakeld en die heeft de

mannen meegenomen.‘ 

Onderweg naar de volkstuinen let het

team op onverlichte portieken. Daar doen

ze een flyer in de brievenbus om de bewo-

ners erop te attenderen dat goede verlich-

ting inbrekers afschrikt. Naast veiligheid

wordt er ook op leefbaarheid gelet. ‘Kapot

straatmeubilair, kapotte verlichting en

graffiti geven we door aan de gemeente.

Meestal reageert de gemeente snel en

wordt het hersteld.’ ‘We zijn bewoners

voor bewoners, geen verlengstuk van de

politie´, voegt Josine Croin eraan toe. ´We

wijzen mensen er bijvoorbeeld op dat hun

fietsverlichting defect is.’ 

Beslagen ramen

Voordat we vanavond op pad zijn gegaan,

was er een ´briefing´ in het wijkcentrum.

Tijdens de briefing vertellen de surveillan-

ten wat ze eerder hebben meegemaakt en

wordt besproken waarop moet worden

gelet. Zo nam Berry du Burck op zijn laat-

ste ronde een verdachte auto waar en ging

kijken: ‘Beslagen ramen, plotselinge paniek

in de auto en blote lichaamsdelen. Dat

soort dingen maak je dus ook mee’, lacht

hij. Anderen verheugen zich al op de terug-

keer na de late ronde want dan zorgt Will

Wilhelmy Damsté voor soep. Dat waarde-

ren de vrijwilligers. ‘Ik krijg hier beter te

eten dan thuis’, bekent er een. 

Wilhelmy Damsté bemant vanavond de

vaste post in het wijkcentrum. Vanuit die

post wordt contact gehouden met de sur-

veillanten en de politie. Ze vertelt dat er op

een avond meestal vier teams van twee of

drie personen op pad gaan. ´Dat gebeurt

op wisselende tijden, zodat het voor

kwaadwillenden niet te voorspellen is

wanneer wij lopen. Via internet kunnen de

surveillanten aangeven wanneer ze mee

willen lopen. Sommige vrijwilligers komen

drie keer in de week, anderen één keer per

maand.’ Den Haag telt inmiddels ongeveer

40 buurtpreventieteams. Over het

waarom van zo´n team in Bezuidenhout,

zegt Wilhelmy Damsté: ´Het Wijkberaad

wilde graag zo´n team, omdat het de kans

vergroot dat inbrekers uitwijken naar wij-

ken waar zo´n team nog niet bestaat.

Want Bezuidenhout is een veilige wijk en

dat willen we graag zo houden.’

Goed voorbereid

Het buurtpreventieteam is zoals gezegd

geen verlengstuk van de politie, maar

heeft wel nauw contact met de wijkagent.

Zo worden de rondes bijvoorbeeld aan- en

afgemeld bij bureau Overbosch. 

Natuurlijk worden de vrijwilligers goed op

hun taken voorbereid. Ze beschikken over

een dik handboek waarin staat hoe alles

werkt en waar ze rekening mee moeten

houden en krijgen als ze op pad gaan een

polo, jas, zaklamp, mobieltje en camera

mee. Binnenkort volgen bovendien cursus-

sen EHBO en ‘weerbaarheid en omgaan

met agressie’. Reanimeren kunnen alle vrij-

willigers van het team. Als iemand in de

wijk een hartstilstand heeft, krijgen de

buurtpreventieteamleden een sms’je. Wie

in de buurt is, gaat erheen. Bovendien zijn

alle surveillanten aangemeld bij Burger-

net.nl. ‘Ook andere wijkbewoners kunnen

zich daarbij aanmelden´, vertelt Wilhelmy

Damsté. ´En dat is heel belangrijk´, stelt

ze: ´Wanneer in de buurt een inbraak of

overval plaatsvindt en er een signalement

van de dader(s) is, wordt dit via de mobiele

telefoon verspreid zodat iedereen die is

aangesloten bij Burgernet kan uitkijken

naar de betreffende persoon. Hoe groter

het netwerk, hoe groter de pakkans.’

Door Marjon Damen

Een avondje stappen met het Buurtpreventie-

team: v.l.n.r. Rudolph Francis, Jan Overduin en 

Josine Croin: ‘We zijn bewoners voor 

bewoners, geen verlengstuk van de politie´ 

(Foto: Ariane Gordijn).
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zo 16 december 13.30 & 15.30 uur

Thomas de 
Stoomlocomotief

Thomas en de Schat!
(3+)

zo 16 december 14.30 uur

Wishful Singing 

wo 19 t/m za 22 december 20.00 uur

NDT 1
Programma III

vr 21 december 20.15 uur &
zo 23 december 14.15 uur

Residentie Orkest
Weihnachtsoratorium

di 25 december 14.00 uur

Don KosakenChor
A Russian Romance

di 25 december 14.00 uur

Musica ad Rhenum &
Stephanie True
Kerstconcert

wo 26 t/m za 29 december 
diverse tijden

DeDDDD 
De Notenkraker

(5+)

zo 30 december 14.30 uur 

Sint-Petersburg Ballet
Sleeping Beauty

wo 2 januari 2012 20.15 uur

Soweto Gospel Choir 

za 5 januari 2012 20.15 uur

Het Ballet van 
de Staatsopera 
van Tatarstan

Het Zwanenmeer

informatie & kaarten 
070 88 00 333 

www.philipszaal.nl / www.ldt.nl
 @TheaterDenHaag  
 aanhetspuiplein  



Door de witte gevel met reclame van een

bekend colamerk lijkt café Locus op de

hoek van De Sillestraat en de Theresia-

straat van buiten meer op een cafetaria

dan een kroeg. Maar eenmaal binnen, is er

geen twijfel meer mogelijk: dit is een on-

vervalst en gezellig bruincafé. Aan de

muur hangen foto’s van vaste klanten,

achter de bar staan drie boeddhabeelden

in het gelid, en in het deel waar de gokkas-

ten flikkeren, kijkt Marilyn Monroe van

verschillende kanten toe. Gekleed in een

felblauw poloshirt - met de naam van zijn

zaak erop - tapt Gerard Blokpoel biertjes

voor zijn klanten. Daarna gaat hij er eens

goed voor zitten om zijn verhaal te vertel-

len. Op de achtergrond klinkt rustige

gouwe ouwe muziek.

Trillen in bed

Kort nadat Blokpoel een flink bedrag had

gewonnen in weekloterij Dayzers, belde de

exploitant van Locus hem op. Die zocht

een nieuwe uitbater voor het café. ‘Ik had

er als vaste klant al vaak geholpen en nu

vroeg hij me of ik het wilde overnemen.’

Blokpoel, die voor zijn pensionering stuka-

door was, bekent dat hij daar ‘al jaren op

zat te azen', maar ook dat hij, nadat de

deal beklonken was, 's nachts lag te trillen

in zijn bed: ‘Waar ben ik aan begonnen?’

Het weerhield hem er niet van om meteen

een en ander te veranderen. Hij kocht

nieuwe barkrukken, een andere koffiema-

chine en een nieuw digitaal kassasysteem.

‘Buiten wil ik nog luifeltjes ophangen, dat

ziet er leuker uit.’ Ook de openingstijden

wijzigden. ‘Het was al jaren de gewoonte

om 's avonds om 19.00 uur te sluiten. Dat

heb ik veranderd. We hanteren nu gewone

café-uren.’ Wat is gebleven is zijn ‘goede

vriend’ Rob, die elke maandag trouw de

gokkasten onderhoudt.

Hulp in de zaak is er onder meer van doch-

ter Marjolein (31) en schoonzoon Martin

(30). Die staan Blokpoel bij achter de bar,

maar ook met klusjes, de inrichting en ICT-

zaken. Zo heeft Martin een Facebook-pa-

gina voor de kroeg gemaakt en bouwt hij

op dit moment een website.  

Ooit zat er in het pand een knopenwinkel

en daarna een melkwinkel. Nu is het al

weer vele jaren café Locus. ‘Ik heb er nog

even aan gedacht om de naam te verande-

ren in 'café De Kale Koppen', toen me op-

viel dat veel van de vaste klanten weinig

haar op hun hoofd hebben’, grapt Blok-

poel. Vooralsnog blijft de naam hetzelfde.

En de sfeer wil Blokpoel ook graag behou-

den. ‘Gewoon een gezellig café, niet van

dat hypermoderne.’

In deze serie verschenen eerder artikelen

over café Verborgen Gebreken, café Pan,

Bar Club 188, café Animo, café Rio Deux,

café De Bierelier en Taverne De Coligny. 

U kunt de artikelen (en alle edities van 

Bezuidenhout Nieuws) vinden op

www.bezuidenhout.nl

Door Arnoud Willemsen

5
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Buurtkroegen in Bezuidenhout 

'Tegenwoordig zijn we open zolang er volk is'

Café Locus heeft sinds kort een nieuwe eigenaar en een nieuw elan. Gerard Blokpoel (66)

had al jaren de ambitie om de zaak over te nemen. De barkrukken zijn door nieuwe 

vervangen, maar verder is Locus ‘gewoon een gezellig café’ gebleven.

Gerard Blokpoel, met naast hem schoonzoon

Martin: ‘Locus is gewoon een gezellig café, niet

van dat hypermoderne’ (Foto: Fred Geelen).
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Dulang Indonesische Lekkernijen
Theresiastraat 286, www.dulang.nl, 2202506

Open: ma t/m za

Voor-/hoofdgerecht vanaf: 2,25/11,95

Specialiteit: overheerlijke Indonesische 

gerechten ‘Sfeervol, verfijnd, 

IENS Topper 2012, gastvrij’

1
Turks Restaurant Harput

Theresiastraat 208, www.harput.nl, 3852287
Open: wo t/m ma

Voor-/hoofdgerecht vanaf: 4,50/15,50
Specialiteit: Harput Speciaal Grill

‘Lekker eten in huiselijke sfeer’

2
La Cantina di Pierino (Italiaans)

Theresiastraat 18A, 7535059

Open: ma t/m za

Voor-/hoofdgerecht vanaf: 6,50/10,50

Specialiteit: wisselend dagmenu

‘Kwaliteit, gezellig, goede wijn en muziek’

3

Lunch en Grill Kameel (Shoarma)

Laan van Nieuw Oost-Indië 286, 3477257

Open: ma t/m zo; met kerst

Speciaal kerstmenu: nee

Voor-/hoofdgerecht vanaf: n.v.t./8,50

Specialiteit: Mixed schotels

‘Fantastische knoflooksaus en kipshoarma’

18
It’s Greek to Me! (Grieks)

Laan van Nieuw Oost-Indië 276, 

www.itsgreektome.nl, 3858099

Open: ma t/m zo; 26 december 

Voor-/hoofdgerecht vanaf: 2,50/10,75

Specialiteit: Bifteki-schotel (gekruid gehakt 

gevuld met fetakaas) ‘Verse producten, 

kwaliteit, authentiek, gastvrij’

17
Pizzeria Taormina (Italiaans)

Stuyvesantstraat 33, www.pizzeriataormina.nl,

3351109

Open: di t/m zo

Voor-/hoofdgerecht vanaf: 5,00/15,00

Specialiteit: Pizza Salsiccia

‘Echt Italiaans, verse ingrediënten, gastvrij’

16

Restaurant NHube (Spaans/Nederlands)

Prinses Margrietplantsoen 100 (NH-Hoteles),

www.nh-hotels.com, 3812345

Open: ma t/m zo; met kerst

Speciaal kerstmenu: nee

Voor-/hoofdgerecht vanaf: 9,50/17,50

Specialiteit: Penne Catalaans gehakt

‘Huiselijk, ongedwongen, ontbijt, lunch, diner’

24

Pan (Mediterraans/Internationaal)

2e Louise de Colignystraat 53, www.cafepan.nl,

3814014 Open: ma t/m za

Voor-/hoofdgerecht vanaf: 6,00/13,00

Specialiteit: Wisselende specialiteiten: nu konijn

met citroenthijm-mosterdjus

‘Betaalbare gerechten met liefde bereid, terras’ 

23

Restaurant India Glory (Indiaas)
2e Louise de Colignystraat 24,

www.indiaglory.nl, 3858661

Open: ma t/m zo; met kerst 

Speciaal kerstmenu: ja

Voor-/hoofdgerecht vanaf: 3,50/12,00

Specialiteit: Tandoorigrill

22

Sensation (Surinaams)
Laan van Nieuw Oost-Indië 279, www.rotirol.nl,

3040140

Open: ma t/m zo; met kerst

Speciaal kerstmenu: nee

Voor-/hoofdgerecht vanaf: n.v.t./8,00

Specialiteit: Rotigerechten ‘Elke dag vers eten’

21

Het Spinnewiel 
(Bistro/Frans georiënteerd)

Laan van Nieuw Oost-Indië 279, 

www.hetspinnewiel.com, 3859546

Open: wo t/m zo

Voor-/hoofdgerecht vanaf: 4,50/14,50

Specialiteit: Carpaccio/uiensoep

‘Gezellig’

20

Restaurant ‘Hashi’ 
(Chinees, Japans, Indisch, Surinaams)

Laan van Nieuw Oost-Indië 279, 3838994

Open: ma t/m zo; met kerst

Speciaal kerstmenu: ja

All you can eat met drank voor 29,95

Specialiteit: Chinees, Japans ‘Onbeperkt 

genieten, lekker gezond en goedkoop’

19

Een culinaire wereldreis 

door Bezuidenhout
Bezuidenhout is rijk is aan meer dan 20 restaurants met keukens van

over heel de wereld. Met dit overzicht nemen we u mee op een culi-

naire wereldreis door de wijk en geven we u een voorproefje van wat er

op culinair gebied allemaal te genieten valt. Laat u verrassen en waan u

in Italië, Indonesië, Frankrijk, Turkije, India, Griekenland, Egypte, 

Suriname, Japan of Spanje. 

En voor straks: eet smakelijk.

Tekst Petra van der Vlugt, plattegrond Ariane Gordijn
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Restaurant Bij Mauce (Eetcafé)
Theresiastraat 14, 

www.bijmauce.nl, 3355144

Open: ma t/m za

Voor-/hoofdgerecht vanaf: 4,00/10,50

4
Indonesisch Restaurant Sarinandé

Adelheidstraat 53, www.sarinande.nl, 3856358

Open: ma t/m za

Voor-/hoofdgerecht vanaf: 2,00/8,00

Specialiteit: Kip-, varkens- en lamssaté

‘Midden-Javaanse en vegetarische 

specialiteiten’

5
Restaurant Het Pleidooi (Frans)
Adelheidstraat 87A, www.hetpleidooi.nl,

3470965 Open: ma t/m vr

Voor-/hoofdgerecht vanaf: 6,50/15,75

Specialiteit: Hertenbiefstukjes met cranberry-

saus, seizoensgebonden maandmenu à 29,95

‘Kwaliteit in sfeervolle omgeving’

6

Eetablissement Slootweg
(Hollands/Duits)

Laan van Nieuw Oost-Indië 46, 

www.eetablissement-slootweg.nl, 3831776

Open: ma t/m vr, Spec. kerstmenu: ja (thuis-

menu) Voor-/hoofdgerecht vanaf: 3,50/10,50

Specialiteit: Schnitzels (20 soorten ‘Beierse’

schnitzels) ‘Lekkerste schnitzels van Den Haag’

15
Bon Vivant (Bistro/Grill)

Laan van Nieuw Oost-Indië 9A. 

www.borsalino.nl, 3837527

Open: ma t/m zo; met kerst

Speciaal kerstmenu: ja

Voor-/hoofdgerecht vanaf: 5,50/12,50

Specialiteit: Onze overbekende spareribs

‘Keuzemenu vanaf 15,00 (ma t/m vr)

14

Restaurant La Viña 
(Frans/Mediterraans)

Theresiastraat 39, www.lavina.nl, 3855883

Open: ma t/m vr

Voor-/hoofdgerecht vanaf: 6,00/16,00

Specialiteit: In herfst wild (zoveel mogelijk uit

eigen jacht), in zomer mediterraans

‘Verkozen tot IENS Topper 2013’

7

Restaurant ONZ (Internationaal)
Theresiastraat 37, www.onzrestaurant.nl,

3855550 Open: ma t/m vr

Speciaal kerstmenu: ja (voor groepen vanaf 10

personen) Voor-/hoofdgerecht vanaf:

4,00/14,50 Specialiteit: Besloten ruimte voor

kerstontbijt, -lunch, -borrel en/of diner ‘14 open

wijnen, maandelijks wisselende kaart’

8

Tabasco Hapjesbar (Uit alle windstreken)

Theresiastraat 12, www.tabascohapjesbar.nl,

8890982 Open: ma t/m za

Speciaal kerstmenu: 

ja (speciale feestelijke hapjes)

Voor-/hoofdgerecht vanaf: 6,00/6,00

Specialiteit: Hapjes zijn met zorg bereid

9

Restaurant/Bar The LivingRoom 
(Frans/Internationaal)

Bezuidenhoutseweg 53 (Hampshire Hotel – 

Babylon), www.hampshire-hotels.com/babylon,

3814901 Open: ma t/m zo; met kerst

Speciaal kerstmenu: nee

Voor-/hoofdgerecht vanaf: 7,50/17,50

‘More then Welcome’

10

Maison de la Forêt (Frans/Fusion)

Bezuidenhoutseweg 116, 

www.maisondelaforet.nl, 3355600

Open: zo t/m vr

Voor-/hoofdgerecht vanaf: 6,00/17,50

Specialiteit: Goede kwaliteit vis en vlees

‘Seniorenmenu, Indonesisch buffet, 

zomers terras’

11

Restaurant Christian (Nederlands/Frans)

Laan van Nieuw Oost-Indië 1F, 

www.restaurantchristian.nl, 3838856

Open: ma t/m za; met kerst

Speciaal kerstmenu: ja Voor-/hoofdgerecht

vanaf: 19,50/25,50 Specialiteit: Hollands wild,

schaal –en/of schelpdieren ‘Niveau, duurzaam,

kwaliteit, gezelligheid, tuin’

12

Restaurant De Tuyn (Frans)

Laan van Nieuw Oost-Indië 3, 

www.detuyn.nl, 3476190

Open: di t/m zo; met kerst

Speciaal kerstmenu: ja Voor-/hoofdgerecht

vanaf: 9,50/16,50 Specialiteit: Prijs-kwaliteitver-

houding ‘Vanwege gastheer van Loon en 

gastvrouw Ridder’

13
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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

- 

- 

-

-

Bezuidenhoutster Ida (Iet) Klijn

Prickaertz (83) heeft als blijk

van waardering voor haar grote

inzet voor de Haagse samenle-

ving de stadsspeld van de ge-

meente Den Haag ontvangen. 

Ida Klijn kreeg de onderschei-

ding van wethouder Volksge-

zondheid Rabin Baldewsingh op

26 november in het verzor-

gingstehuis Bezuidenhout. Me-

vrouw Klijn is al sinds 1990

actief als vrijwilligster. Eerst in

het Bronovo-ziekenhuis, daarna

in Bezuidenhout met het bege-

leiden en controleren van be-

zorgmaaltijden bij ouderen. En

sinds 1995 in het verzorgingste-

huis Bezuidenhout.  

Een trotse Ida Klijn ontvangt de

stadsspeld van wethouder Rabin Bal-

dewsingh temidden van haar zonen

Ron en Chris, schoondochter Marli en

kleindochter Sarah.

Stadsspeld Den Haag voor Ida Klijn 
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In een natuurspeeltuin kunnen kinderen

op een veilige manier leren over de natuur.

Ze kunnen er met modder spelen, hutten

bouwen en dieren ontdekken die in het

wild leven. Denk aan kikkers of vogels. 

Ja, zelfs mieren kunnen ontzettend inte-

ressant zijn. Als je ten minste niet bang

bent om een beetje vies te worden en het

van dichtbij te inspecteren. Een natuur-

speeltuin is er dan ook niet alleen voor de

hele jonge kinderen. Ook als je al wat

ouder bent kun je er nog wat doen en

leren. Een dag niet geleerd is ten slotte

een dag niet geleefd. 

Buurtinitiatief

De natuurspeeltuin die bij de kinderboer-

derij aan de Schenkstrook komt, is een ini-

tiatief van ouders uit de buurt. 

Annemiek Tromp, binnen het Wijkberaad

verantwoordelijk voor het groen, legt uit

dat de natuurspeeltuin wordt onder-

steund door de gemeente en Fonds 1818.  

Ze voegt eraan toe dat waarschijnlijk ook

Scouting Haagse Hout een plek krijgt op

de natuurspeeltuin: ‘We zijn nog in overleg

of ze ook een deel van het beheer van de

speeltuin op zich kunnen nemen.’

Tromp: ‘Inmiddels hebben zich al veel ou-

ders aangemeld voor het beheer tijdens

het gebruik van de speeltuin na de ope-

ning.’ Wanneer dat dat zal zijn, is nog on-

duidelijk. ‘De plannen voor de aanleg

liggen klaar en deze winter gaat het eerste

deel van de bouw van start.’

Door Patrick Regan

Nieuwe natuurspeeltuin aan Schenkstrook
Wipkippen, glijbanen, schommels, klimrekken en zandbakken. Dat vind je normaal 

gesproken in een speeltuin. Maar voor de echte avonturiers is er de natuurspeeltuin. In

het Haagsche bos is er al een. Deze winter begint de bouw van een tweede natuurspeel-

tuin bij de kinderboerderij aan de Schenkstrook. 

Garagebedrijf Gordijn

Garagebedrijf Gordijn
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat laan van N.O.I.
070-383 84 05
www.garagegordijn.nl

Ook op zaterdag geopend van 

09.30 – 13.00 uur. 

Altijd welkom voor olie, koelvloeistof, 

verlichting controleren enz.

Onder een nieuwe leiding maar 

met ouderwetse service en 

kwaliteit bij u om de hoek
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Bijzondere buur Hidde van Koningsveld

Jongste regisseur van Nederland maakt nieuwe film

Van Koningsveld maakte zijn eerste film-

pjes toen hij een jaar of 7 was. ‘Dat waren

animatiefilmpjes. Daarbij maak je opna-

mes van voorwerpen die je steeds ver-

schuift en door die opnames snel achter

elkaar af te draaien, komen die voorwer-

pen tot leven. Om zo’n film te maken, heb

je veel geduld nodig, maar ik vond het erg

leuk om op die manier verhalen te vertel-

len.’ 

Ongeveer twee jaar geleden ging hij een

cursus volgen over filmtechnieken. Tijdens

die cursus kregen alle deelnemers de op-

dracht een film te maken over de econo-

mische crisis. Het werd GREEKONOMICS,

een korte documentaire over het leed dat

de Griekse crisis bij Grieken in Nederland

heeft veroorzaakt. Van Koningsveld: ‘Mijn

moeder is Griekse. Ik verwonderde me

over de tegenstrijdigheid die de Griekse

crisis in Nederland teweeg bracht. Aan de

ene kant veel negatieve vooroordelen over

de Grieken die in Nederland wonen en aan

de andere kant toch overvolle Griekse res-

taurants en veel vakantievluchten naar

Griekenland. ’

Steeds nieuwe dingen

Dat hij met GREEKENOMICS uiteindelijk

een prijs - de tweede op het Nationaal On-

line Filmfestival voor Scholieren - zou win-

nen, verraste Van Koningsveld, maar sti-

muleerde hem ook om door te gaan met

films maken. Daarbij heeft hij niet echt

een filmmaker als voorbeeld. ‘Er zijn wel

mensen die ik goed vind, maar ik wil me zo

min mogelijk laten beïnvloeden en zoveel

mogelijk mijn eigen koers varen. Ik wil an-

ders zijn en steeds nieuwe dingen uitpro-

beren. Eerst was het een documentaire, nu

ben ik bezig met een speelfilm, maar het

lijkt me ook geweldig om een keer een vi-

deoclip te maken en iemand die goed kan

performen te helpen om door mijn video-

clip nog bekender te worden.’ 

Van Koningsveld wil met name documen-

taires en films maken over ‘het echte leven

van mensen’. En daarbij vindt hij het be-

langrijk dat ze toegankelijk zijn, ‘vooral

voor jongeren’. Dat geldt ook voor zijn

nieuwste project, de verfilming van ‘Jong-

ste zegt nee’, een in september verschenen

boek van Angela Mastwijk. ‘Na het lezen

van dit boek wist ik meteen dat het ver-

filmd moest worden. Het boek gaat over

Jongste, een jongen van 14 die zich volle-

dig kwijtraakt, uithongert en de zin in het

leven verliest. ‘Ik denk dat veel jongeren

zich in het verhaal zullen herkennen,

omdat velen van hen wel het gevoel van

depressiviteit kennen. Misschien kan ik

hen met deze film laten inzien dat het

leven veel te mooi is om ongelukkig te

zijn. 

Het is belangrijk dat dit soort verhalen

wordt verteld.’ 

Crowdfunding

‘Jongste zegt nee’ moet medio 2014 in pre-

mière gaan. Inmiddels is Van Koningsveld

druk bezig met het schrijven van het

script. In januari volgt de casting voor de

acteurs. De komende zomer wil Van Ko-

ningsveld gaan filmen. 21 Dagen heeft hij

daarvoor ingepland. De maanden augus-

tus/september heeft hij uitgetrokken voor

de montage. Voor de film die 60 minuten

gaat duren, heeft hij 11.500 euro nodig. Net

als met zijn documentaire probeert Van

Koningsveld ook deze productie via crowd-

funding te financieren. Eind november

weet Van Koningsveld te vertellen dat hij

al 2.827 euro binnen heeft. Bijna tussen

neus en lippen door, maakt hij bekend dat

hij door het jongerenblad 7days (de opvol-

ger van Kidsweek) is genomineerd voor de

titel 7Days Jongere van het Jaar. Hij moet

de strijd aanbinden met zeven andere kan-

didaten, waaronder een acteur en een

schaatser van Olympisch niveau. 20 De-

cember weet Van Koningsveld of hij al dan

niet is uitverkoren. 

Ga voor meer informatie over de film

‘Jongste zegt nee’ of mogelijkheden om

Van Koningsveld financieel te steunen

naar www.jongstezegtnee.nl 

Natuurlijk vindt u ook dat hij de 7Days Jon-

gere van het Jaar moet worden, stem voor

hem op www.sevendays.nl

Door Jarina Hamidullahkhan

Hidde van Koningsveld produceerde vorig jaar op 15-jarige leeftijd een korte documentaire

over Griekse medelanders. Hij viel er meteen mee in de prijzen. Zijn volgende project, een

speelfilm over een jongen met anorexia, gaat medio 2014 in première. Niet zo vreemd dat

hij ook nog genomineerd is voor de 7Days Jongere van het Jaar-verkiezing.

Hidde van Koningsveld: ‘Ik wil vooral documentai-

res en films maken over ‘het echte leven van men-

sen’ (Foto: Fred Geelen)
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Adverteren in Bezuidenhout Nieuws loont!

Wist u dat…
● ● ● het Koninklijk Conservatorium

weer is begonnen met de Serie Mid-

dagconcerten? Op 13 december is de

eerstvolgende uitvoering: Daphnis et

Chloe van Maurice Ravel door het

symfonie orkest en koor van het Ko-

ninklijk Conservatorium. Voor meer

informatie: www.koncon.nl/middag-

concerten.

● ● ● er grote behoefte is aan zorg-

vrijwilligers? Dat zijn mensen die tij-

delijk de taak van mantelzorgers

overnemen. Meer info: kijk op

www.respijtzorgdenhaag.nl, e-mail

naar post@respijtzorg.info of bel met

06-49187494.

● ● ● dat de opkomst voor de lande-

lijke verkiezingen in Bezuidenhout

met ruim 87% erg hoog was? De VVD

was, zoals meestal in deze wijk, de

grootste partij met 29%. Tweede werd

de PvdA met ruim 23%, gevolgd door

D66. Ga voor de uitslagen van alle

partijen naar www.bezuidenhout.nl

● ● ● de band Rockin 4 en de Lease

Band op 7 december de pannen van

het dak spelen op een avond Back to

the sixties in buurthuis Bezuidenhout

West aan het Jan van Riebeekplein

90? De toegang is gratis en de deuren

gaan open om 19.30 uur.

● ● ● Scouting Haagse Hout op 28 ok-

tober een reünie heeft georganiseerd

waar ongeveer 70 mensen op afkwa-

men? Bekijk de gezellige foto’s op

www.scoutinghaagsehout.nl

Zelf woon ik heel gewoon in een woon-

huis, maar mijn overburen wonen in

een slagerij. Om de hoek woont iemand

in een boter-, kaas- en eierenwinkel en

bij de Chinees waar ik vroeger tjap tjoy

met kip haalde, hangt na een verbou-

wing straks vitrage in de etalage.

Die Chinees heb ik dan tenminste nog

gekend, maar al die buurtwinkeltjes uit

de vorige eeuw sloten hun deuren ver

voordat ik in Bezuidenhout kwam

wonen. Maar goed dat ik eindelijk eens

zo’n boekje met herinneringen van 

Bezuidenhouters uit de jaren vijftig en

zestig op de kop tikte.

Op een zwart-wit fotootje kan ik

schoenlapper Martinus Sjardijn alsnog

langs zijn zaak in de Hendrik Zwaarde-

croonstraat zien stappen. In het hoofd-

stuk over verdwenen middenstand zijn

nog altijd de bloemen te zien in de fees-

telijk heropende drogisterij Van Scha-

gen in de Rijklof van Goensstraat. In de

Malietoren steken werkgevers tegen-

woordig dikke sigaren op  boven de plek

waar de firma Rietbergen aan de Bezui-

denhoutseweg ooit sigaren (‘Niet te

evenaren’) verkocht.

Natuurlijk, hier en daar zitten ze er nog,

de middenstanders om de hoek, waar-

voor de wijkbewoners niet de wijk uit

hoeven, naar Voorburg, Mariahoeve of

Leidschendam. Gelukkig maar, ik woon

graag in een buurt waar wat te halen

valt, of dat nu middenin een woon-

straat is of in de Theresiastraat. Niet

omdat ik Voorburg, Mariahoeve, Leid-

schendam of zelfs de Haagse binnen-

stad nou zo ver vindt. Maar een buurt

zonder nering is een stille buurt, waar

niet alleen niets te halen, maar ook

niets te beleven valt.

Met lede ogen passeer ik elke winkel in

de wijk die leeg staat. Begint de crisis

nu ook in Bezuidenhout aan een kaal-

slag onder de middenstand die niet kan

schuilen onder de mantel van  een

grote keten, maar het helemaal op

eigen houtje moet zien te rooien?

Ook daarom bestel ik graag een ketop-

rak in het Indonesisch restaurant waar

eens de slager zat, probeer ik een onbe-

kende wijn op een plek waar ik eerst

lijsten liet maken. En wat gaat er boven

een ommetje voor een Bossche bol of

een schijfje pancetta uit eigen wijk?

Even de Theresiastraat op en neer, voor

een loempia of een lekkerbekje. Of een

oliebol, want daarvoor is het nu toch

echt het seizoen. Maar een kraam, vol

met vers walmende bollen, met of zon-

der krenten, en altijd lekker vet? Die

ben ik hier nog niet tegengekomen. 

Gelukkig maar, ik vind ze veel te lekker.

Elke uitgave Bezuidenhout Nieuws wordt zeer goed gelezen door 15.000 

wijkbewoners. Adverteer eens. Voor de tarieven hoeft u het niet te laten.

Afmeting Hoogte (mm) Breedte (mm)  Prijs

Voorpagina 1/16   60 70 € 275,-

Middenpagina 1/8     66 95 € 89,-  

1/4   134 95 € 145,-

1/3     90 190 € 189,-

1/2   134 190 € 245,-

1/1   269 190 € 519,-

Achterpagina 64 123 € 125,-

64 61 € 70,-

1/32   45 30 € 37,50

De bovenstaande tarieven zijn vrij van BTW en gelden bij een eenmalige plaatsing in

zwart/wit. Bij opdrachten voor drie plaatsingen of meer gelden aantrekkelijke 

kortingen. Meer informatie: Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of har100@zonnet.nl

Buurman John

Eigen waar

Huisvuil op tweede kerstdag

In verband met de viering van de

tweede kerstdag wordt uw huisvuil

niet op woensdag maar op vrijdag 28

december 2012 opgehaald. Biedt uw

huisvuil dan ook aan vanaf donderdag

27 december 22:00 uur tot vrijdag 28

december 07:45 uur. 

Kijk ook op www.denhaag.nl/ouden-

nieuw hoe u ervoor kunt zorgen dat

oud en nieuw op een veilige manier

verloopt.

Column
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Colofon

Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant

voor Bezuidenhout-Midden en -Oost.

De krant verschijnt 5 keer per jaar in

een oplage van 8.400 exemplaren.

Bezuidenhout Nieuws 35 verschijnt in

de week vóór 3 maart.

Vormgeving

Leo Leeflang, Raymond Wajwakana

Fotografie

Catching colors, Ariane Gordijn

Redactie

Fred Geelen (hoofdredactie), 

Marjon Damen, 

Jarina Hamidullahkhan, 

Mark Hoogland, John Hermse, 

Peggy van Krüger, Ellie Melis, 

Marianne van Raay, Patrick Regan, 

Petra van der Vlugt, 

Arnoud Willemsen

Advertenties

Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of

har100@zonnet.nl.

Voor mogelijkheden en tarieven zie
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Adres

Johannes Camphuysstraat 25

2593 CH  Den Haag

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

girorekeningnummer: 262020

De herontwikkeling van de Theresiastraat

biedt de winkeliers niet alleen ongemak,

maar soms ook kansen. Zo maakte Per la

Donna dankbaar gebruik van de tijdelijke

opheffing van de bushalte voor haar deur

door het bushok in te richten als etalage.

De herontwikkeling, vanwege het winkel-

seizoen in december tijdelijk stopgezet,

wordt in januari hervat en moet dit voor-

jaar klaar zijn. (Foto: Fred Geelen)

Zuster Emmanuelle zoekt een kleine 
ruimte in Bezuidenhout waar zij een paar 

keer per week iconen kan schilderen. 

Geboden tegenprestatie: aanspraak, 
gezelligheid, af en toe het doen van een 

boodschapje e.d. 070-3898478Postbus 91505 2509 EC Den Haag-Mariahoeve   
www.isimedia.nl | info@isimedia.nl | 06-34009124

vanaf
€ 10
p.m.

hosting

+ .nl

domein

trefzekere
nieuwe

websites

ideaal voor

MKB, stichting of

vereniging

modern

en mooi

vormgegeven

pak uw kansen online

{ websites - training - advies - redactie } 

isi media | denken ontwerpen doen

isi media

vraag nu een gratis adviesgesprek aan

En hoe goed kent u de wijk? We dagen

u uit om weer eens goed om u heen te

kijken. Waar bevindt zich het hier-

naast afgebeelde detail? Stuur uw

antwoord per e-mail of brief naar de

redactie (zie onderaan het colofon

voor de adresgegevens) en maak ook

kans op een boekenbon.

Heeft u de wijkkrant 

niet thuis ontvangen? 

Laat het ons weten!

Extra etalageruimte

advertenties

Heb oog voor detail, win een boekenbon!
‘Ja natuurlijk herken ik dit!’, mailde Kim Wabeke de redactie naar aanleiding van de

foto uit de vorige editie (33). ‘Ik woon recht tegenover het Hofje van Hoogelande, 

Johannes Camphuysstraat 61 t/m 85, en geniet elke dag van de prachtige aanblik van

het hofje. De boekenbon ter waarde van 15 euro en beschikbaar gesteld door 

Advocatenkantoor Mr. E. Fransen, ligt voor haar klaar in het Wijk- en Dienstencentrum

Johannes Camphuysstraat 25.


