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Bezuidenhout heeft weer een wijkkrant! 
U heeft er even op moeten wachten, maar hij is er weer: de wijkkrant van 
Bezuidenhout! Deze nieuwsbrief zal elk kwartaal bij u in de bus vallen, 
met het laatste nieuws uit uw buurt. De vorige edities van Bezuidenhout 
Post en Bezuidenhout Koerier dateren alweer van een lange tijd terug. 
Helaas was er niemand meer die de wijkkrant kon continueren. Maar niet 
getreurd, want u krijgt uw nieuws uit de wijk weer terug! 
Dat de nieuwe wijkkrant staat, is een feit. Maar of hij lang zal blijven 
bestaan, dat ligt mede aan u. Hoe kunt u helpen? Heeft u dingen die u 
opvallen in de wijk die de moeite waard zijn om te vermelden? Stuur ons 
dan een brief of een e-mail (zie colofon) en meldt het ons. Uiteraard 
spitsen ook wij onze oren en kijken wij met wijd gespreide ogen om ons 

heen, maar uw hulp is belangrijk. Wij zoeken nog 
redacteuren en fotografen, advertentiewervers etc. die 
(vrijwillig) ons een handje willen meehelpen. Heeft u 
verstand van, of plezier in schrijven en/of fotograferen 
en lijkt u het leuk om een steentje bij te dragen? U bent 
van harte welkom! 
 
Ik wens u in ieder geval veel leesplezier met deze 
nieuwe wijkkrant. En vergeet niet: de wijkkrant valt of 
staat met en door u! 
 

Celine Timmerman  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bezuidenhout.nl

Adverteerders opgelet! 
 

Uw advertentie kan hier 
staan! Iedere bewoner in 
Bezuidenhout-Midden en -

Oost krijgt deze nieuwsbrief 
in de bus. Het is mogelijk 

om in deze nieuwsbrief een 
advertentie te plaatsen. 

Heeft u interesse?  
Mail dan naar 

bezuidenhout@planet.nl en 
wij sturen u de prijzen op.  

Colofon 
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Onder redactie van: Celine Timmerman 
Redactieadres: Johannes 
Camphuysstraat 25 2593 CH Den Haag 
E-mail: bezuidenhout@planet.nl 
Telefoon: 070-3477297 of  
06-20830176 
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“Je doet dingen die ertoe doen’’ 
 

Celine Timmerman 
 

De vrijwilligersavond van 
Wijkberaad B
is maandag 3 apr
bezocht. Zo’n twintig 
inwoners van 
Bezuidenhout e
omstreken waren 
informatieavond 
afgekomen, waar 
uitleg kregen over he
vrijwilligerswerk voor d
wijk Bezuidenhout.  
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A
Er is een
enthousiasme b
eel mensen op deze 

vrijwilligersavond zijn afgekomen,’’ zegt Harold Thijssen, penningm
van het Wijkberaad, na afloop. “Nu maar hopen dat de wijk zich rijk mag 
rekenen met nóg meer vrijwilligers.’’ 
Want er is al een ruim aantal vrijwillig
Naast het Wijkberaad Bezuidenhout, zijn er flink wat werkgroepen en

ijkberaad Bezuidenhout. ‘Ik ben blij d

evenementencomités actief. Deze zijn per wijkdeel of per thema actief
(bijvoorbeeld verkeer, jongeren, Sophiepark, Haagse Bos, Laan van NO
Allemaal leveren zij een bijdrage aan een prettig woon- en werkklimaat in 
Bezuidenhout. Het wijkberaad ondersteunt initiatieven van bewoners en 
wil daarnaast invloed uitoefenen op (voorgenomen) besluiten van de 
gemeente. 
 
W
“Maar wat ma
avond. “Je doet dingen die ertoe doen,’’ aldus penningmeester Thijssen.
“Je ziet dingen in de wijk veranderen. Je krijgt niet vaak een staande 
ovatie van je achterban, maar als er iets gerealiseerd is, dan waardere
ze het wel degelijk. Stel: er komt een asielzoekerscentrum in 
Bezuidenhout, dan weten wij dat ver van te voren. En mensen
dankbaar voor die moeite.’’ Naar aanleiding van deze avond hebben zich 
reeds acht enthousiaste wijkgenoten aangemeld. 
 

 

 

 

 

 

Penningmeester Harold Thijssen legt de 
oegen 

 

geïnteresseerden uit wat zij kunnen toev
aan Bezuidenhout. FOTO NEELTJE DIJKSTRA 

Het Wijkberaad zoekt nog dringend mensen die de verschillende 

ezuid
werkgroepen kunnen versterken. Heeft u een hart voor 
enhout? Meldt u dan nu aan via B bezuidenhout@planet.nl of bel 

voor meer informatie naar het secretariaat: 070-3477297.  

mailto:bezuidenhout@planet.nl


Tachtig nieuwe bomen 

ingen in de Haagse bodem niet al te veel 
indernissen opwerpen, zullen er zo’n tachtig bomen rond het 

 
 

 
Harm Witteveen 

 
Als kabels en leid
h
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit terug
komen. Deze zijn namelijk weggehaald bij de renovatie van het
ministerie.  
Wanneer het plaatsen van de bomen start, is op dit moment nog niet 
bekend. In goed overleg met bewonerscommissie ‘Boze Emma’ heeft LNV 
besloten om de nieuwe bomen in de omgeving van het ministeriegebouw 
terug te planten. Gezamenlijk is gekeken naar de beste plaatsen hiervoor, 
zoals langs de Bezuidenhoutseweg, aan het Emmapark en in de Adelheid- 
en Theresiastraat.  
 

Appartementencomplex vanaf nu bewoond 
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Celine Timmerman 

eerste opleveri
het nieuwe 
appartementencomplex 
een feit. De 
daar stond, ontworpen 
door architect Dirk 
Roosenburg, is nu 
omgebouwd tot dert
appartementen en 
wordt opgeleverd.  
 

Het hele verhaal om to
u
appartementen te komen, 
heeft zo’n zeven jaar 
eze tijd overhandigd aan 

pand is Felicie Ameschot. Trots is ze, op haar nieuwe appartement. “Het 
heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat,’’ zegt Ameschot. Ze is 
nauw betrokken geweest bij de realisatie van dit pand. “De wijk en de 
gemeente hebben heel veel contact met elkaar gehad,’’ zegt ze. “Wij 
hebben samen met de gemeente, de architect en de projectontwikkelaa
uitgezocht.’’ Ameschot heeft net de sleutel van haar nieuwe huis 
gekregen. “Nu eerst wat verfspullen halen,’’, zegt ze. “En een ladder, wan
het is hier bijna drieëneenhalve meter hoog!’’  

www.bezuidenhout.nl
 

Het nieuwe appartementencomplex is eindelijk 
opgeleverd. FOTO CELINE TIMMERMAN 



Scouting Haagse Hout redt de vrijmarkt 
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Celine Timmerman 

Scouting Haagse Hout heeft de organisatie 
van de vrijmarkt in Haagse Hout op zich 
genomen. Hierdoor kan de vrijmarkt op 29 
april gewoon doorgaan. 
 
Omdat er sprake was van te
voor de organisatie van dit jaarlijkse evenement
heeft de scouting de taak op zich genomen om d
te organiseren. Omdat zij het zonde vinden als er 

geen vrijmarkt komt, en om zo meer 
naamsbekendheid te krijgen.  
 niet dat Haagse Hout nog een 
ij zouden het leuk vinden als meer kinderen bij 

onze groep zouden komen,’’ zegt Martijn Redegeld, penningmeester van 
de scoutinggroep. Scouting Haagse Hout, een fusiegroep van de 
Margretha SintClair uit Bezuidenhout en de Christus Koninggroep uit
Mariahoeve, laat weten al druk bezig te zijn met de organisatie van de 
vrijmarkt op koninginnedag. 
 
 

www.scoutinghaagsehout.nl 

Want veel mensen wet

 
 
 
 
 
 

* Wanneer? Zaterdag 29 april 
* Hoe laat? 10:00 – 14:00 

*Waar? Spaarwaterveld in de Theresiastraat 

*Vragen? Bel t@planet.nl

*Kosten toegang: Gratis! 
*Kosten kleedje: Gratis! (Geen handelaren) 
 naar 070-3477297 of mail naar bezuidenhou

 

 
Wist u dat… 
 

- Bezuidenhout de dichtstbevolkte wijk in Den Haag is met 15.000 inwoners? 
- 4 mei Dodenherdenking is bij het ‘Monument van de Menselijke Vergissing’ om 

16:00 uur? Inloop vanaf 15.30 uur in de hal van het Ministerie van Sociale Zaken, 
Wilhelmina van Pruisenstraat 114. 

- eldag is? 31 mei 2006 de Nationale Straatspe
- Eind juni een nieuwe Bezuidenhout Nieuws bij u op de mat ploft? 
- U zelf ook stukjes mag insturen voor Bezuidenhout Nieuws? 
- 5 juni de kopijdatum is voor de volgende Bezuidenhout Nieuws? 
- De redactie uiteindelijk beslist of dit wel of niet wordt geplaatst? 
- Als u zelf ideeën heeft over de wijk of de wijkkrant, u dit ons kan melden? 
- Binnenkort de Stadsdeelcommissie bijeenkomt? Een uitgelezen kans om uw 

punten aan de Stadsdeelwethouder/coördinator en raadsleden voor te leggen.  
- en U naast al het laatste nieuws van de wijk, ook een voor de wijk op maat gesned

evenementenkalender kunt zien op www.bezuidenhout.nl? 

http://www.bezuidenhout.nl/
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Thuismarkt Van Dijck (Loudonstraat) gaat weg 

 
De laatste buurtsuper van Bezuidenhout gaat verdwijnen.  
1 augustus gaat Aad van Dijck (65) samen met zijn vrouw Sil (66) 
genieten van zijn welverdiende pensioen. ‘Ik ga dingen doen waar 
ik dan wél tijd voor heb,’ zegt de goedlachse Aad.  
Al vanaf 1946 is hij gevestigd op de hoek van de Loudonstraat en de 
Sibergstraat. Vanaf 1917 zat de winkel in het oude gedeelte van de 
Theresiastraat, maar ging na de bombardementen op Bezuidenhout naar 
het pand waar hij nu zit. Dat overigens na 1 augustus een woonhuis 
wordt, waar zijn dochter in gaat wonen.  

Joyce Groenten en Fruit
   Theresiastraat 236 

         070-3853660 

     
● Voor kwaliteit en 
service! 
● Voor gratis bezorging 
vanaf 5 euro! 
● Voor fruitmanden 
vanaf 15 euro! 
● Ook kant-en- 
klaarmaaltijden! 
● Kom een keer gratis 
proeven! 
  www.fruitmanden-joyce.nl 
 

Het meest verkochte in de winkel was altijd de zelfgemaakte eiersalade en 
paté. ‘Maar ook de verse vleeswaren, brood en kaas; daar kwamen 
mensen helemaal uit Zoetermeer voor,’ vertelt zus Marga (60). Want 
vaste klanten heeft van Dijck zeker. Hij kan ze zo uit zijn hoofd 
opsommen. Hij heeft veel verse spullen aan hen verkocht. ‘En een praatje 
met deze mensen gemaakt, want dat is onze redding geweest tijdens de 
prijzenoorlog van de grote 
supermarkten.’  
In de tuin werken, wandelen en fietsen. 
Dat is wat Aad wil gaan doen na 1 
augustus. En stofzuigen bij mijn zus 
natuurlijk.’ Zijn zus lacht zich krom. 
Net als Paula, de al 22 jaar vaste 
kracht van de winkel. En dat is waar de 
mensen ook voor kwamen: voor de 
gezelligheid in deze buurtsuper. Wij 
wensen Aad, Sil, Marga en Paula veel 
plezier voor de toekomst. Dat ze nog 
vaak zo krom mogen liggen van het 
lachen, zoals ze dat in de winkel ook 
altijd deden! 
 

 

Dit artikel is door een tip van 
een bewoner uit Bezuidenhout 
tot stand gekomen. Heeft u ook 
een tip voor Bezuidenhout 
Nieuws en wilt u dat delen met 
uw wijkgenoten? Neem dan 
contact met ons op! 

 

 

 

 

http://www.fruitmanden-joyce.nl/


 

Pieter van Woensel (VVD) geeft stokje door  

 
Celine Timmerman 
 
Met het komen van een nieuw college van B&W in Den Haag krijgt Haagse 
Hout een nieuwe stadsdeelwethouder. Pieter van Woensel ruilt na 1,5 jaar 
stadsdeelwethouder geweest te zijn, Haagse Hout in voor Laak. En uit 
Laak komt zijn collega Marnix Norder naar Haagse Hout. Maak kennis met 
de oude én nieuwe stadsdeelwethouder.  
  

Pieter van Woensel (VVD)  
 

Jammer dat u geen 

stadsdeelwethouder van Haagse Hout 

meer bent? 
“Ja, heel jammer. Ik heb met veel plezier 
van alles en nog wat in Haagse Hout 
gedaan. Op zich is Haagse Hout niet een 
gebied met zoveel problemen.’’ 
 
U wordt nu stadsdeelwethouder van 

Laak. Dat wordt een stuk drukker? 

“Het zal wel drukker worden, ja. Het is 
natuurlijk een gebied met veel 
problemen. Maar ik zie het zeker als een 

uitdaging.” 
 
Gaat u Haagse Hout missen? 

“Nou, ik woon zelf in Bezuidenhout, dus helemaal missen zal ik het niet. Ik 
krijg nog wel veel mee. Ik ben ook trots op het stadsdeelkantoor dat nu in 
Bezuidenhout staat. Eerst waren de bewonersorganisaties niet zo tevreden 
over de wijk, dat is nu bijvoorbeeld al een stuk beter.’’ 
 
Wat vindt u het mooiste aan Haagse Hout? 

FOTO: www.denhaag.nl  

“Even denken. Ik denk dat ik dan toch voor het Haagse Bos kies. Ik ga 
daar vaak wandelen.’’  
 
Wat geeft u uw collega en nieuw stadsdeelwethouder van Haagse 

Hout Marnix Norder voor aandachtspunten mee? 

“Dat hij op de buurt Mariahoeve moet letten. De leefbaarheid in deze wijk 
daalt sterk. Tevens moet hij kijken naar het beheer en onderhoud van 
woningen in Haagse Hout.’’ 

Colofon 
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aan Haagse collega Marnix Norder (PvdA) 

 
Marnix Norder (PvdA) 
 
U wordt de nieuwe stadsdeelwethouder 

van Haagse Hout. Een bekende buurt! 

“Ja dat klopt, ik heb van 1990 tot 1995 in 
Bezuidenhout gewoond. Met veel plezier 
trouwens. Wij moesten verhuizen vanwege 
gezinsuitbreiding en omdat mijn vrouw een 
bedrijf aan huis wilde.’’ 
 
Wat kunt u zich nog herinneren van 

Bezuidenhout?  
“Dat het een goede buurt is. En de viskraam op 
het Stuyvesantplein waar ik nog weleens een 
patatje en een kabaljauwtje haalde. En mijn 
buren van vroeger! Ik had hele leuke buren. Het 
waren oudere mensen, echte Hagenaars. We 
ontmoetten elkaar altijd in onze gezamenlijke 
tuin.’’  
 
En nu naar de toekomst van Bezuidenhout. 

“Die is, hoop ik, kleurrijk. Ik wil vaak praten met de mensen die in Haagse 
Hout, en dus ook Bezuidenhout 
wonen. Dat wil niet zeggen dat ik 
het altijd met ze eens ben. Ik 
probeer zoveel mogelijk te luisteren 
naar wat mensen te zeggen hebben 
en probeer daar mijn voordeel mee 
te doen. Ik ben recht voor zijn 
raap, en wil dat mensen dat ook 
tegen mij zijn.’’  

FOTO: 
www.denhaag.pvda.nl  

 
Bezuidenhouters hoeven er dus 

geen doekjes om te winden 

tegen u? 
“Nee, duidelijkheid staat bij mij 
voorop.’’ 
 

 

 
 

 
 

Marnix Norder daagt u dus uit! 
Wat zou u nou willen 
veranderen aan Bezuidenhout? 
Stuur uw mening/idee naar ons
(zie colofon). Reacties worden 
in de volgende Bezuidenhout 
Nieuws geplaatst! 

http://www.denhaag.pvda.nl/


Vrijmarkt Spaarwaterveld goed bezocht Vrijmarkt Spaarwaterveld goed bezocht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De vrijmarkt is deze Koninginnedag op het Spaarwaterveld in de 
Theresiastraat goed bezocht. Even leek het erop dat de vrijmarkt door 

organisatieproblemen niet door kon gaan, maar gelukkig heeft Scouting 

Haagse Hout de organisatie overgenomen. Met een mooi zonnetje aan de 
hemel zijn er weer veel spulletjes verkocht. Ook hebben veel kinderen 

plezier gehad met het boogschieten en de clown, en konden volwassenen 
meedoen met countrydansen. Bent u er volgend jaar weer bij? FOTO 
HAROLD THIJSSEN 

Wist u dat… 
 

- Voetbalvereniging VUC kampioen is geworden in de eerste klasse?  
- De criminaliteit is gedaald in Bezuidenhout? Meer gegevens over veiligheid in 

Bezuidenhout kunt u vinden op www.hoeveiligismijnwijk.nl.  
- 5 september de kopijdatum is voor de volgende Bezuidenhout Nieuws? 
- U zelf ook stukjes mag insturen voor Bezuidenhout Nieuws? 
- Bezuidenhout er 200 nieuwe inwoners bij heeft 

gekregen in 2005? 
Massage4life

- Sport- en 
ontspanningsmassage 

- Stoelmassage 

- Bij inlevering van deze 
advertentie €5,- korting!
www.massage4life.nl 

- Als u zelf ideeën heeft over de wijk of de wijkkrant, 
u dit ons kan melden (zie colofon)?  

- U via www.fietsindeknel.nl fietsknelpunten in 
Bezuidenhout kunt aangeven?  

- Het Wijkberaad nog steeds op zoek is naar 
enthousiaste leden? 

- 16 oktober bewonersavond is? Hier kunt u alles 
over uw wijk kwijt aan het Wijkberaad van 
Bezuidenhout.  Advertentie 

- Buurtbewoonster Ada Alkemade in de week van 7-
11 en van 14-18 augustus basisschoolscholieren 
een opfriscursus voor taal en rekenen aanbied? 
Meer informatie via 070-3821510 of 
alkemada@xs4all.nl.  

‘Islaam’ 
betekent 

vrede

http://www.hoeveiligismijnwijk.nl/
http://www.fietsindeknel.nl/
mailto:alkemada@xs4all.nl
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Werk aan de winkel voor Marnix Norder! 
 

Door Marieke Willemsen 

 
Haagse Hout stadsdeelwethouder Marnix Norder heeft Bezuidenhouters voor de 

zomervakantie in Bezuidenhout Nieuws uitgedaagd om hun visie op 
Bezuidenhout kenbaar te maken. ‘Wat zou u willen veranderen aan 

Bezuidenhout?’ was dus de vraag. Vele mailtjes en brieven volgden. 
 

Waar stal ik mijn fiets en waar parkeer ik mijn auto? 

Joyce Groenten en Fruit

   Theresiastraat 236 

         070-3853660 

     
● Voor kwaliteit en 

service! 

● Voor gratis bezorging 
vanaf 5 euro! 
● Voor fruitmanden 

vanaf 15 euro! 
● Ook kant-en- 

klaarmaaltijden! 

● Kom een keer gratis 
proeven! 
  www.fruitmanden-joyce.nl 
 

Toen de eerste woningen in Bezuidenhout werden gebouwd, waren ze niet of nauwelijks 
berekend op berging voor fietsen. Uit noodzaak worden fietsen dagelijks in gangen of bij 
een trap in het portiek geplaatst. Daarbij komt dat woningen aan de achterkant ontsloten 
zijn. Uit de reacties blijkt dus ook dat het lastig is om toestemming voor plaatsing van 
een fietscontainer te krijgen. “Bewoners kunnen onbeperkt 
bewonersparkeervergunningen krijgen, terwijl er aan de fietsende bewoners niet wordt 
gedacht,” aldus een bewoonster uit de Van Imhoffstraat. Er zijn zelfs bewoners bereid 
om zelf -indien er een ruimte voor wordt aangewezen- een fietsenstalling te beginnen.  
Maar dan moet er wel ruimte beschikbaar zijn! Zou wethouder Norder de uitdaging 
aangaan om ervoor te zorgen dat er een parkeerplaats beschikbaar wordt gesteld om de 
container te plaatsen? Wie weet! 
Ondertussen neemt ook het aantal auto's in de 
straten van de wijk toe. Een bewoner geeft als 
voorbeeld het parkeerprobleem in de 
Stuyvesantstraat, en dan voornamelijk het 
gedeelte vanaf het plein tot de Sillestraat. In alle 
aangrenzende straten is er betaald parkeren; 
vaak zet men de auto dus in straten waar dit niet 
hoeft. “Na even weg geweest te zijn, is het 
zoeken naar een parkeerplek een grote opgave. 
In 2006 zou er uitsluitsel komen, maar dit is tot 
op heden niet gebeurd”, liet een bewoner uit de  
Stuyvesantstraat weten. Misschien nu wel?   
Overbosch 

Bewoners vragen zich tevens af of het haalbaar 
is om het buitenbad weer te heropenen. Mevrouw 
Grol: “Of het realiseerbeer is weet ik niet, maar 
ik denk, en velen met mij, dat vooral in een 
vakantieperiode een buitenbad uitkomst zou 
bieden.” Zou de wethouder misschien zelf in de 
zomer ook wel weer een duik willen nemen? 
 
 

In de volgende editie hopen wij antwoord

te geven op uw vragen. Heeft u nog iets 
aan te geven? Contact ons, dan leggen 

wij het Marnix Norder voor! 

http://www.fruitmanden-joyce.nl/
mailto:bezuidenhout@planet.nl
mailto:bezuidenhoutnieuws@hotmail.com


Lennaert Roos brengt de Schenk in beeld 
 

Door Celine Timmerman 
 
Lennaert Roos doet dit niet voor het geld. Hij doet dit, omdat hij om natuur 

geeft. En om de dialoog tussen mensen. Vandaar dat hij het project ‘Schenk in 
beeld’ heeft opgezet. Een foto-expositie van de Schenk, met daarbij interviews 

die te beluisteren zijn op een mp3-speler. Een moderne tentoonstelling, met een 
vleugje hoop op dialoog tussen bezoekers.  

 
Je kunt de Schenk aflopen, mensen aanspreken en daar een foto van maken en klaar is 
je expositie. Maar dat is de kunst niet. Roos heeft met grote zorgvuldigheid ‘zijn’ 
momenten op de Schenk uitgekozen. Vandaar dat dit project voor hem alleen al een jaar 
voorbereiding heeft gekost. Maar dat maakt voor hem niet uit; hij heeft er veel plezier in.  
Een map met foto’s, gemaakt door hem en collega-fotografen, wordt open geslagen. 
“Iedere foto vertelt een eigen verhaal,’’ zegt hij. Bij een foto van de molen op de Schenk, 
met daarnaast een lasser die bezig 
is voor de Randstadrail, stopt hij 
met bladeren. “Dit is toch een 
waanzinnig contrast? De mooie 
natuur die wordt onderbroken door 
een megaproject van de overheid. 
Het is niet te geloven, maar het 
gebeurt.’’  

Een van de foto’s op de expositie: een lasser is bezig aan de 

Randstadrail, met op de achtergrond de Nieuwe Veenmolen. 

FOTO LENNAERT ROOS 

Deze, en meer van dergelijke  
karakteristieke foto’s van de 
Schenk, zullen te zien zijn op de 
expositie. Maar alleen kijken is niet 
de bedoeling. Je kunt ook gratis 
een mp3-speler ‘huren’, waar 
interviews opstaan met de mensen 
op de foto’s. “Dan gaat de foto pas 
echt leven,’’ vertelt Roos. “Ik kon 
niet vermoeden dat zoveel mensen 
zich zo betrokken voelden bij de 
Schenk. En iedereen vertelt dat op 
zijn manier.’’ Roos heeft veel 
enthousiasme weten te kweken in Bezuidenhout. Met medewerking van leerlingen van de 
Nutsschool en het Corbulo-college, bioloog Henk van Bilsen en vele tientallen anderen, is 
het project groot geworden.  
Roos wordt zelf enthousiast van al die medewerking. Zo enthousiast, dat hij alweer bezig 
is met volgende projecten in Bezuidenhout. “Het is nog niet helemaal uitgedacht, maar 
aan een muziekfestival zit ik zeker te denken. Daarna wil ik een soort van fotoketting 
maken, binnen een vooraf gestelde wijkgrens, van bewoners uit Bezuidenhout. Ik 
fotografeer een persoon, en die vertelt wie hij of zij graag daarna op de foto zou willen 
hebben en waarom. Zo wordt gevisualiseerd hoe klein zo’n gemeenschap eigenlijk is, en 
dat een vreemde zo vreemd nog niet is!’’  
 
De foto-expositie van Lennaert Roos is te zien in de Prinsenhof (Prinses 
Margrietplantsoen 25). De feestelijke opening is op 6 oktober 2006 om 16.00 uur. De 
expositie duurt 6 tot 8 weken. Entree is gratis. Met live muziek van muzikanten uit 
Bezuidenhout! Zien we u daar? 
 
 

 

 

Wilt u meer informatie over de expositie Schenk in Beeld? Dan kunt u contact 
opnemen met Lennaert Roos: 06-14184378 

Dit project is tot stand gekomen dankzij o.a.Gemeente Den Haag, SIEMENS, Ministerie van SZW, AEGON, FMO 

en Ekelmans en Meijer. 



Vuilnis op straat grote ergernis bewoners 
Bewoners ergeren zich regelmatig aan vuilnis op straat en noemen het “een doorn in het 
oog.” Omdat veel huizen geen 'achterom' of 'poortje' hebben, wordt er nog steeds 
gebruik gemaakt van vuilniszakken. “Iedere woensdag ligt de straat vol met afval, omdat 
meeuwen, honden en katten de zakken kapot maken omdat zij op zoek zijn naar iets 
eetbaars,’’ zegt een bewoner. “Dit maakt straten vies en onhygiënisch, en heeft tot geval 
dat de straten een vuilnisbelt zijn.’’ Daarom hieronder een uitleg van Martin Prot van 
Milieubeheer Haagse Hout hoe het wél met het afval moet. 
 
“Wellicht ten overvloede en naar aanleiding van een aantal voorvallen in de wijk wil ik u 
erop wijzen dat het aanbieden van huisvuil op de volgende tijdstippen dient te 
geschieden: Vanaf 22.00 uur op de dag voorafgaande aan de ophaaldag tot 07.45 uur 

op de ophaaldag zelf. Dit geldt voor restafval, GFT en oud papier. Tevens wil ik u erop 
wijzen dat indien u uw huisvuil te laat of te vroeg aanbiedt, dit door een Handhavingteam 
kan worden onderzocht. Hierdoor bestaat de kans dat u een boete voor een overtreding 
ontvangt. Hier geldt dus ook: Voorkomen is beter dan genezen!’’  
Ps: Tips tegen het uitscheuren van vuilniszakken: gebruik goede, stevige vuilniszakken, 
bij voorkeur met KOMO-merk. Of doe een klein scheutje bleekwater in de zak alvorens 
deze op straat wordt gezet. 

Wijkberaad ontvangt € 7.000,- van Oranje Fonds 
De Stichting Wijkberaad Bezuidenhout heeft een bijdrage van € 7.000,- van het Oranje 
Fonds gekregen voor hun nieuwsbrief Bezuidenhout Nieuws. Bijzonder is dat met name 
getracht zal worden om een brug te slaan naar jongeren. Deze doelgroep wordt 
doorgaans nauwelijks bereikt met kranten, nieuwsbrieven, nieuwsuitzendingen en 
dergelijke. Aan leerlingen uit de groepen 8 van de basisscholen in de wijk en aan de 
leerlingen van de brugklas van de eveneens in de wijk gevestigde VMBO-school zal 
worden gevraagd om concrete bijdrage te leveren aan de nieuwsbrief. Zij worden voor 
het uitwerken van een bepaald nieuwsitem met een DV-camera of met een audiorecorder 
op pad gestuurd om hierover een echte audio- of videoreportage te maken. Gekoppeld 
aan een kort artikel in de nieuwsbrief, zal dan een link naar de website 
www.bezuidenhout.nl worden gelegd, waar deze zogenaamde podcasts te beluisteren en 

te bekijken zijn. Geprikkeld om mee te 
doen? Jong en oud kan zich aanmelden bij 
het Wijkberaad (zie colofon)!  

 

Wist u dat.. 
- De herinrichting van de Laan van 

Nieuw Oost Indië weer een half jaar 
is uitgesteld? 

- Het nieuwe cursusaanbod van Vóór 
Haagse Hout nu op internet te 
lezen is? Zie www.voorwelzijn.nl.  

- de redactie aardig vorm krijgt, 
maar nog wel dringend behoefte 
heeft aan redacteuren?  

- Het Wijkberaad nog mensen zoekt 
voor in hun bestuur? Vacature voor 
voorzitter en secretaris staan open.  

- Het Wijk en Dienstencentrum aan 
de Johannes Camphuysstraat 25 
weer bingo’s houdt? Volgende 
bingo’s zijn op 29 oktober, 26 
november en 17 december.  

- Kopij ingestuurd kan worden voor 
dinsdag 21 november 2006? 

http://www.bezuidenhout.nl/
http://www.voorwelzijn.nl/


Aankondiging Bewonersavond 16 oktober   

van 19:30 uur – 22:00 uur 
 

Wijkberaad Bezuidenhout 

 
Op maandag 16 oktober a.s. wordt door het 
Wijkberaad Bezuidenhout, de jaarlijkse 
bewonersvergadering in het 
Wijk- en Dienstencentrum aan de 
Johannes Camphuysstraat 25 georganiseerd. 
Zaal open vanaf 19:15 uur. 
 

Agenda 

 
1. Opening en mededelingen 
2. Verslag van 22 september 2005 
3.       Terugblik / speerpunten afgelopen jaar 
4. Bestuurszaken wijkberaad 
 - verkiezing nieuwe bestuursleden 
 - verkiezing nieuwe 
 kascontrolecommissie 
5. Financieel jaarverslag 2005 
6. Informatie werkgroepen 
7. Wat verder ter tafel komt 
8  Rondvraag 
Pauze 
9. Thema: ‘Samenspraak en inspraak 
 (onder voorbehoud deelname gemeente) 
10. Sluiting 
 
Wij rekenen op uw komst en nodigen u na 
afloop uit voor een hapje en een drankje. 
Tot ziens op maandag 16 oktober a.s. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lichaamsgeoriënteerde 

psychotherapie Ja & Nu 
* Vage lichamelijke  

klachten 
* Relationele- of 
arbeidsconflicten 

* Na verlies of andere 
ingrijpende veranderingen 
* Moeite met intimiteit of 

spontaniteit 
Vergoedingen door zes 

verzekeraars!  
Voor info: 070-3818940 

Spaarwaterstraat 

 
Massage4life

- Sport- en 
ontspanningsmassage 

- Stoelmassage 

- Bij inlevering van deze 
advertentie €5,- korting!

www.massage4life.nl 

 

 

 
 
 

‘Islaam’ 

betekent 

vrede


















