
Door Pascal van der Straten 

Als gevolg van de weersomstandig-
heden zijn de werkzaamheden aan de 
Laan van Nieuw Oost-Indiё tussen de 
Schenkkade en de Juliana van Stol-
berglaan inmiddels een paar weken 
uitgelopen. De planning is nu dat de 
laan op dat gedeelte vanaf 22 februari 
gereed zal zijn en de weg weer open-
gesteld wordt voor het verkeer. In het 
voorjaar zal nog een laatste laag asfalt 
worden aangebracht.

Vervolgens starten op 25 februari 
werkzaamheden op het tweede gedeel-
te van de Laan van Nieuw Oost-Indiё; 
het gedeelte tussen de Juliana van Stol-
berglaan en de Bezuidenhoutseweg. 

Ook hier zal de riolering vervangen 
worden en de laan opnieuw worden in-
gericht, met nieuwe fietspaden, de aan-
wezige verlichting wordt vervangen 
en de bushaltes verbeterd. Deze werk-
zaamheden zullen ongeveer tot medio 
juli gaan duren. Afsluitend worden er 
in het najaar nog bomen gepland.
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De Laan zoals het na de werkzaamheden eruit zal gaan zien    Illustratie: Lucas Kukler

Sinds vorige jaar zijn er werkzaam-
heden aan de Laan van Nieuw Oost-
Indiё gaande. De werkzaamheden 
aan het gedeelte tussen de Schenk-
kade en de Juliana van Stolberglaan 
zijn bijna afgerond. Er zal nu  een 
start gemaakt worden met het twee-
de en laatste gedeelte; het gedeelte 
tussen de Juliana van Stolberglaan 
en de Bezuidenhoutseweg. Bezuiden-
hout Nieuws houdt u op hoogte van 
de ontwikkelingen.

Vindt u als bewoner de veranderingen aan 

de Laan van NOI een verbetering? Voldoen 

deze aan uw verwachtingen?

Laat het ons weten! Voor contactgegevens 

van de redactie zie colofon.

De meest ingrijpende werkzaamheden 
zullen zijn op het kruispunt ter hoogte 
van de Theresiastraat. Deze zullen be-
gin april starten en drie weken in beslag 
nemen; om de overlast zoveel mogelijk 
te beperken zal er hier ook ’s avonds en 
in het weekend worden gewerkt.

Op 8 maart is er op het eerste deel van 
de Laan een schoonmaakactie “Saam 
op de Laan’’, samen met een orkest, de 
wethouder en met niemand minder dan 
Marja Middeldorp, bekend als schoon-
maakdiva uit het T.V. programma ‘hoe 
schoon is jouw huis’. Zorg dat u er bij 
bent vanaf 14.30 uur tot 17.30 uur! 

Voor meer informatie over deze werk-
zaamheden kunt u terecht op: 
www.denhaag.nl/laanvannoi
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STADSDEELCOÖRDINATOR VERLAAT BEZUIDENHOUT  

Het bestuur van de stad wil de stads-
deelkantoren slagvaardiger maken. 
Om samen met bewoners knelpun-
ten in de Haagse wijken beter aan 
te pakken gaat de organisatie ver-
anderen. De stadsdeelcoördinator 
wordt vervangen door een stadsdeel-
directeur. Reden voor Bezuidenhout 
Nieuws om terug te blikken op de 
werkzaamheden van de stadsdeel-
coördinator van de wijk.
 Door Marieke Willemsen

Precies vier jaar en twee maanden was 
ze stadsdeelcoördinator. Op 1 januari 
heeft Stoops haar functie neergelegd. 
Op 16 januari jl. nam Carry Stoops 
afscheid van haar huidige functie. De 
stadsdeelcoördinator heeft plaats ge-
maakt voor een stadsdeeldirecteur. Die 
heeft een eigen budget gekregen en 
stuurt het personeel op het stadsdeel-
kantoor aan. De gemeente hoopt dat de 
nieuwe directeur, Tineke Hooiveld per 
1 april nog beter dan de coördinator in 
kan spelen op wat het stadsdeel nodig 
heeft. Tot die tijd is Harry Bovenlander, 
de stadsdeeldirecteur van Loosduinen, 
aangewezen als directeur.
    “Het woord zegt het eigenlijk al: als 
coördinator coördineer je in het stads-
deel alle zaken waarbij goede afstem-

ming en samenwerking tussen partijen 
van belang is. Bij knelpunten die op-
gelost moeten worden is het zaak dat 
meerdere partijen daarbij betrokken 
zijn. Denk aan de leefbaarheid in een 
wijk. Hierbij zijn bewoners, gemeente 
en corporaties betrokken, maar ook de 
politie en het welzijnswerk. Dit houdt 
leefbaarheid en veiligheid op een goed 
niveau,” zegt Stoops.
    Daarnaast stelt de coördinator samen 
met bewoners en betrokken organisa-
ties een stadsdeelplan op. Hierin staat 
precies wat er per wijk gaat gebeuren. 
“Je zorgt  er voor  dat er overleg komt 
met bewoners, om gezamenlijk te kij-
ken naar wat er in het plan moet komen 
te staan. In Bezuidenhout West draait 
het project Veiligheid; een project om 
de leefbaarheid en veiligheid in de wijk 
te vergroten voor én door bewoners. 
Aan mij de taak er voor te zorgen dat 
partijen met elkaar in gesprek komen 
en vervolgens  plannen gaan uitwerken 
en uitvoeren.” 
    Naast deze zaken onderhoudt de 
coördinator regelmatig contacten met 
het wijkberaad. Zo is bijvoorbeeld het 
buurtpreventieteam een succes gewor-
den. Stoops laat weten dat bewoners het 
zelf hebben opgezet en dat de gemeente 
dit initiatief uiteraard ondersteunt.

“Het leukste van dit werk is dat je din-
gen kunt regelen samen met, voor en 
door bewoners. Het belangrijkste vindt 
Stoops dat méér mensen zich actiever 
zouden kunnen inzetten. Nu komt het 
toch vaak neer op een kleine groep 
actieve bewoners uit de wijk. “Als ie-
dereen meehelpt, dan kost dat echt niet 
zoveel tijd en het plezier om samen in 
de wijk te leven zal zeker toenemen,” 
aldus Stoops.

Voortaan gaat Carry Stoops aan de slag 
bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling, 
afdeling projectmanagement. Aan haar 
de taak om de krachtwijk Schilderswijk 
goed neer te zetten. 

Carry Stoops neemt bloemen in ontvangst op 
eigen receptie             Foto: archief Carry Stoops

Bezuidenhout is een wijkagent       
rijker. Misschien bent u de nieuwe 
wijkagent al tegenkomen of heeft u 
zelfs al persoonlijk kennis met hem 
gemaakt. Zo niet, dan stellen wij 
hem graag aan u voor.

Door Marieke Willemsen

Sinds kort is Hans van der Linde werk-
zaam op politiebureau Overbosch in de 
wijken Bezuidenhout-West en Bezui-
denhout-Midden. Hij is 52 jaar oud en 
werkt al geruime tijd bij de politie en is 
voorheen werkzaam geweest op diverse 
bureaus in de Haagse regio. 
     “In de wijk Morgenstond heb ik al 
kennis gemaakt met het “vak” wijk-
agent, en heb er enorm veel goede her-
inneringen aan overgehouden,” aldus 
van der Linde. Bij bureau Overbosch 
kwam er  onlangs een vacature vrij voor 
de wijk Bezuidenhout. Van der Linde 
besloot te solliciteren. Tot zijn grote 
vreugde werd hij aangenomen. Van der 
Linde: ,,Het is een uitdaging om mij 

“MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN?”   

samen met u in te zetten voor een leef-
baar en vooral veilig Bezuidenhout. In-
middels heb ik al kennis gemaakt met 
de mensen van de buurtpreventie West 
die in het kader van de pilot wijkveilig-
heid binnenkort samen met de politie 
een preventieactie zullen houden. In 
Bezuidenhout-Midden ben ik momen-
teel druk bezig om contacten te leggen 
met de winkeliers in de Theresiastraat. 
Binnenkort hoop ik ook kennis te kun-
nen maken met de mensen van de be-
wonersvereniging”
    Van der Linde: “Tijdens mijn dage-
lijkse rondes in de wijk wil ik zoveel 
mogelijk contacten leggen, vooral met 
u als bewoners. “Een veilige en leef-
bare wijk, daar wil ik mij voor inzetten. 
Laten we er vooral samen voor gaan 
zou ik zeggen!” Wijkagent Hans van der Linde 

WIJKINFO nummer 10 - maart 2008
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BEZUIDENHOUTSEWEG KRIJGT ALLURE VAN EEN LAAN
Eind vorig jaar zijn er aan de Bezui-
denhoutseweg meer dan 100 bomen 
aangeplant op het wegdeel tussen de 
Laan van Nieuw Oost-Indië en de 
Reigersbergenweg. Dit maakt dat de 
weg er steeds groener uitziet en een 
bijdrage levert aan het groen in de 
wijk.

Door Leon Smet 

Een wegversmalling, vernieuwd 
asfalt en een groene middenberm zijn 
enkele voorbeelden van de grondige 
vernieuwing. De herinrichting van de 
Bezuidenhoutseweg vindt plaats op 
grond van één van de projecten van 
de ‘Ontwikkelingsvisie Haagse Bos, 
Malieveld en Koekamp’.

Op de middenberm van de weg zijn 
in dit verband verschillende bomen 
geplant, waaronder prachtige zomer-
eiken, groen en roodbladige beuken 
en verschillende soorten esdoorns. 
Kleurige krokussen en gras zullen als 
onderbeplanting een gevarieerd beeld 
geven. 

Om aansluiting te zoeken bij het 
Haagse Bos zijn de bomen niet in een 
strak ritme geplant, maar los over de 
middenberm gestrooid. Een deel van 
de bomen is laag vertakt zodat de zij-
takken van de bomen direct boven het 
maaiveld beginnen. Het geheel draagt 
bij aan een bosachtige uitstraling van 
de middenberm. Het Haagse Bos, tot 

nu toe gescheiden van de bebouwing 
door asfalt, komt door deze aanpak 
wat geleidelijker naar de huizen toe. 
In combinatie met de toekomstige be-
planting van de Laan van Nieuw Oost- 
Indië zijn deze “groene verbindingen” 
een verbetering van het straatbeeld. 

Met dank aan: 

bewoner G.J.H. Sonnenberg

Nieuwe bomen op de middenberm van de Bezuidenhoutseweg                                Foto: Mathieu Kastelijn

Het is zondagmorgen, tien uur en 
we zijn we het Haagse Bos ingegaan. 
Gewapend met werkhandschoenen, 
een knijpstok en vuilniszakken. We 
zijn aan het zwerfvuil rapen. En in-
derdaad, we zien eruit alsof we een 
taakstraf uitvoeren. De vraag of we 
vuurwerk illegaal hebben afgestoken, 
is dan ook niet zo verwonderlijk.

Door Adriaan Pels

Maar de waarheid is dat we, onder de pa-
raplu van vuilraaptroep “Licht op Groen 
en Geel”, geheel vrijwillig ons Haagse 
bos aan het opruimen zijn. Want zo ziet 
ons gemengde gezelschap het. Het is 
het bos waarin we wandelen, hardlo-
pen, de hond uitlaten of zomaar op een 
bankje zitten. En net zoals we ons eigen 
straatje vegen en de tuin   aanharken, 
houden we ook ons bos aan kant. 
    Het initiatief is afkomstig van Be-
zuidenhouter Arno Bouts, die dit al ja-

ren doet. Niet uit idealisme of een of 
ander nobel streven, maar om zijn er-
gernis op een positieve manier te uiten. 
Hij vindt het helemaal niet erg om in 
het bos, waarin hij dagelijks vele ke-
ren zijn twee (bejaarde) honden samen 
met zijn zoontje Stibbe van bijna twee 
uitlaat, het vuil van anderen op te rui-
men. Bouts: “Ik doe wat terug voor de 
natuur waar ik iedere dag van geniet.    
Het geeft bovendien een goed gevoel 
en ben ik lekker buiten.” Maar hij geeft 

“JE VUURWERK TE 

VROEG AFGESTOKEN?”  

toe dat hij hoopt met zijn activiteit ook 
zijn medebosgebruikers aan het den-
ken te zetten: “Het zou mooi zijn als de 
mensen die ons bezig zien, zich meer 
bewust worden van de waarde van het 
bos en zich daar óók verantwoordelijk 
voor gaan voelen,” aldus Bouts.

“Ik doe wat terug voor de     

natuur waar ik iedere dag van 

geniet.”

De vuilraaptroep Licht op Groen en Geel is een 
groep van ongeveer twintig mensen die zich (groen 
en geel) ergeren aan het zwerfafval in onder meer 
‘hun’ Haagse bos. Op zondag 21 maart gaan ze 
weer aan de slag en hulp is van harte welkom! 
Voor meer informatie en aanmelden (in verband 
met beschikbaarheid van materiaal) bij 
Arno Bouts, tel: 3649576. 
Zie ook http://vuilraaptroep.residentie.net

Foto’s: Marijke de Jong
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“AANBOD AFSTEMMEN OP WAT NODIG IS IN DE WIJK”
Hij is sinds 1 december in functie, 
woont in Bussum, werkte voorheen 
in de jeugdzorg en het maatschappe-
lijk werk. Ook had hij nog een tijdje 
een financieel adviesbureau, zeilde 
onlangs even de oceaan over, weet  
eigenlijk (nog) weinig van Den Haag, 
maar is vol goede moed begonnen 
aan zijn taak: het welzijnswerk in 
onder meer het Bezuidenhout nog 
meer af te stemmen op wat de be-
woners in de wijk nodig hebben. In 
gesprek met Eric Lemstra (51), de 
nieuwe directeur van de Stichting 
VÓÓR Welzijn.

Door Adriaan Pels

Onder de nieuwe naam VÓÓR, gaat 
sinds enkele jaren Welzijn Haagse Hout 
schuil, samen met de welzijnsorganisa-
ties in de stadsdelen: Segbroek, Loos-
duinen en Leidschenveen-Ypenburg. 
De nieuwe organisatie heeft onder de 
vorige directeur, Marion Hooijmans, 
vorm gekregen, maar ze gaf bij haar af-
scheid zelf aan dat het nu tijd was voor 
inhoudelijke verdieping. 

Eric Lemstra beaamt die ambitie: “Het 
is mijn taak de service en dienstverle-
ning uit te breiden, breder te maken. 
Om dit te realiseren willen we meer 
met de wijkbewoners gaan communi-
ceren. Vaker overleggen met bewoners-
groepen, onderwijsinstellingen, politie 
en dergelijke, dit om het aanbod van de 
voorzieningen nog meer af te stemmen 
op de behoefte in een wijk.
   
Aan de ene kant kan het accent bijvoor-
beeld komen te liggen op jongeren; en 
aan de andere kant juist op ouderen, al 

naar  gelang de samenstelling van de 
bewoners en de vraag. We gaan ook 
meer samenwerking zoeken; als het 
om ouderen gaat kan dat bijvoorbeeld 
met zorg- en verpleeghuizen zijn. Ook 
huisbezoeken behoren tot de mogelijk-
heid.”

I-shops
De hoofdtaak van VÓÓR blijft het bij-
dragen aan de verbetering van de leef-
omstandigheden van mensen. Dit wordt 
in praktijk gebracht door het aanbieden 
van hulp, vrijetijdsbesteding, ontwik-
keling en ontplooiing. VÓÓR doet dat 
met cursussen en activiteiten zoals:   
kinder- en jongerenwerk, ouderen en 
maatschappelijkwerk.
Een nieuwe aanpak om die dienstverle-
ning te verbeteren is het project I-shops. 
Dat zijn plekken waar bewoners infor-
matie en advies kunnen krijgen over al-
les ‘wat hen bezighoudt op het gebied 

van welzijn, vrije tijd, zorg en wonen’. 
Vorig jaar al is met dit project begon-
nen en inmiddels heeft VÓÓR vier van 
deze infowinkels. 

Het Bezuidenhout heeft er nog geen, de 
dichtstbijzijnde is in Mariahoeve. Aan 
Lemstra dan ook de taak het aantal uit 
te breiden tot zo’n twintig dit jaar. 

Communicatie
Eric Lemstra heeft nog een prioriteit: 
iets doen aan de naweeën van de reor-
ganisatie. Die ging gepaard met naams-
veranderingen, waardoor de bekend-
heid van de welzijnsorganisaties een 
flinke knauw heeft gekregen. Lemstra 
erkent “dat de communicatie niet altijd 
even eenduidig is” en gaat daarover 
“afspraken maken”. Een loffelijk stre-
ven, want een publieke organisatie als 
een welzijnszorginstelling moet goed 
bekend zijn. 

Eric Lemstra, per december 2007 directeur van 
Stichting VÓÓR Welzijn 
Foto: Stichting VÓÓR welzijn
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Stichting VÓÓR Welzijn levert een 
bijdrage aan de verbetering van     
levensomstandigheden van mensen 
door middel van een aanbod aan 
hulp, als ook een aanbod aan mo-
gelijkheden tot besteding van (vrije) 
tijd, ontwikkeling en ontplooiïng. Zij 
levert hiervoor cursussen en andere 
activiteiten. 
Als u op de hoogte wilt blijven van 
het laatste nieuws over Stichting 
VÓÓR Welzijn dan bezoekt u: 
www.haagsehout.nl
Hier vindt u alle informatie over de 
nieuwste cursussen en activiteiten, 
korte nieuwsfeiten en uitgebreide in-
formatie over actuele onderwerpen.

advertentie

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR DE NIEUWSTE 
POD- EN VODCASTING IN BEZUIDENHOUT:

www.bezuidenhoutnieuws.nl

POD- EN VODCASTING IN BEZUIDENHOUT!
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Wij zijn gespecialiseerd in overhemden, maar reinigen ook
uw rokgoed, tafellinnen, vloerkleden, perzen, matrassen,

dekbedden, avond- en bruidskleding etc.
(Ook het reinigen van vaste vloerbedekking aanhuis)

STOMERIJ 
DE WAAL

DE WAAL
stoomt ideaal

Profiteer van onze 
overhemden service!

DEN HAAG (bij de Theresiastraat)
Laan van Nieuw Oost Indië 96
Telefoon 070-3471771

FIRST PROFESSIONAL DRYCLEANERS SINCE1886

LET OP! WEGAFSLUITING Binnenkort wordt

de Laan van Nieuw Oost Indië afgesloten

wegens wegwerkzaamheden.

Wij kunnen uw vloerkleden ook repareren of restaureren
en voor het repareren en vermaken van kleding bent u

bij ons ook aan het juiste adres!

Bel daarom onze

Haal- en Bezorgservice

070-3471771

 

Pedicure Bedrijf Edith 
 
Al bijna 10 jaar werkzaam in het Wijkcentrum 

Bezuidenhout aan de  

Johannes Camphuysstraat 25. 
 

Iedereen is welkom, ook mensen met een 

Ooievaarspas. 

 
Telefoon: 070 – 347 72 97 / 06 – 54 72 00 14 
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Een gouden regel in de omgang met vrienden en dierbaren: ga ze nooit te 
lijf met lofzangen op dat fantastische boek dat je net gelezen hebt. Dat is één 
vervelend, want ze kennen het hele werk (nog) niet en twee zinloos want ze 
gaan het waarschijnlijk toch nooit kopen, laat staan lezen. Iets wat namelijk zo 
grandioos is als jij zegt –dat moet toch stomvervelend zijn. Helemaal fataal is 
de zinsnede: dit moet je lezen, want ook, iedereen is druk en iedereen moet al 
zoveel.

Beter, veel beter is de zachte dwang. Aldus vond ik eind vorig jaar onder de 
Kerstboom een schattig boekje dat ik inderdaad niet snel zelf ingezien, laat 
staan gekocht zou hebben. Leuk uiterlijk: zo’n antiek opschrijfboekje met eti-
ket, sfeervolle oude foto’s en klein formaat (95 blz.) maar een oerdegelijke 
titel: “Het Haagse portiek.” Niet iets om iemand ‘s nachts voor uit bed te halen. 
Zelf heb ik in Haagse, zelfs Bezuidenhoutse portieken gewoond dus begon ik 
’s te lezen, en goed naar de plaatjes te kijken. Vreemd: nooit nagedacht over 
de huizen waar je woont, dat nooit als iets bijzonders gezien. In Amsterdam 
wist ik, liep men tot vier hoog over één trap. Dat gaf een hoop gezeur over 
schoonmaak en slijtage van de traplopers en wie dit zou betalen. Dat hadden 
wij in Den Haag niet. Sommige portieken betaalden met z’n zessen ’n meneer 
om dit te dweilen en kapotte buitenlampen te vervangen, anderen deden dit bij 
toerbeurt – lekker goedkoop.

Dat laatste had nadelen –zoals ik zelf ooit ondervond. Ik vergat die beurt wel 
eens en op een wankele keukentrap klimmen om een peertje in te draaien met 
mijn hoogtevrees –dat was geen topervaring. Nooit gedacht dus dat achter deze 
woonvorm een dieper ideologie schuilde, sterker nog: een visie op de stad Den 
Haag van het gemeentebestuur.

Iedereen een eigen voordeur, geen woonkazernes, geen opeenhoping van ar-
beidersgezinnen en vooral, Den Haag moest een landelijke uitstraling behou-
den; maximaal driehoog voor arm en rijk. Een idee dat pas in de jaren vijftig is 
verlaten. Iedere Hagenaar weet de strepen te trekken tussen oud en nieuw: voor 
onze wijk de Carel Reinierszkade – daar begint Mariahoeve.

Toen werd die portiek, hoe Haags en zeldzaam ook ouderwets. Praktischer was 
een lift en waren de brievenbussen beneden. Niet meer de winkeltjes op iedere 
hoek, maar een groot winkelcentrum met parkeerterrein.

Tot een buitenlandse architect, de lof zong van de Haagse portiekwoning. De 
Portugees Álvaro Joaquim de Melo Siza Vieira mocht de laatste bouwen op 
de hoek van de Parallelweg en de Vaillantlaan en in de Doedijnstraat. Ook 
daarvan staat een foto in dit kleine boekje, waaruit ik veel heb geleerd. Al was 
het alleen maar dat gemeentebesturen met zo’n royale visie kunnen bestaan. 
Mocht u “Het Haags Portiek” van Hans Pars willen lezen dan moet u snel zijn. 
Er zijn er maar 500 van gedrukt. 

HAAGS PORTIEK EN POLITIEK

Wist u dat...
 
Er een verslag van de bewonersavond 
op www.bezuidenhout.nl staat?

Het Julianabeeld op dit moment 
gerestaureerd wordt? 

Er op Koninginnedag ook dit jaar weer 
een vrijmarkt gehouden wordt op het 
Spaarwaterveld?

Zwembad Overbsoch aankomende 
zomer weer gaat verbouwen?

Bezuidenhout ook een wijk is waar 
BN’ers wonen of hebben gewoond?

Er een wijkbus rijdt in Bezuidenhout?

Digitale versies van de wijkkrant ook 
op www.bezuidenhout.nl staan?

Op 15 maart de 34e City-Pier-City loop 
is (lopers op de Bezuidenhoutseweg)?

Amateurtuindersvereniging Loolaan 
aan de IJsclubweg diverse activiteiten 
organiseert?

Dat de herziene Sport- en beweegwij-
zer 55+ gids gratis telefonisch is te be-
stellen bij CIPO (tel. 070-364 38 18)?

Dat er in Bezuidenhout een Weersta-
tion is? Het weerstation geeft Live de 
meteo gegevens door via 
www.weerdenhaag.nl

Voor vakantiegangers mét huisdieren 
het nu al zaak is een goede opvang 
voor hun dier te regelen? Want elke zo-
mer zitten de dierenpensions stampvol. 
Meer info op: 
www.haagsedierenbescherming.nl

De Bezuidenhout Nieuws ook in kleur 
is te lezen op www.bezuidenhout.nl/
html/bezuidenhout_nieuws.html?

De redactie van BN op zoek is naar 
nieuwe redactieleden en advertentie-
wervers? Zie advertentie op pagina 8.

U zelf ook onderwerpen voor deze 
krant kunt aanleveren bij de redactie 

(zie colofon)?

COLUMNDoor Buurtvrouw Marianne
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Bezuidenhout Nieuws is een wijkkrant 
van Bezuidenhout Midden en Oost en 
wordt zes keer per jaar uitgegeven.

oplage 8.250

Kopij deadline BN11 = 28 maart ‘08

REDACTIE
Hoofdredactie: Marieke Willemsen 

Leon Smet, Adriaan Pels, Elles Pleijter,  
Marianne van Raaij, Erik Fransen, 
Nike van der Wenden, Linda Kitzen,
Michel Francken, Lennaert Roos,
Pascal van der Straten 

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

VORMGEVING
Linda Kitzen

FOTOGRAFIE
Mathieu Kastelijn 

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

Door Erik Fransen

Christus Triomfatorkerk
Nog tot en met 29 februari is Het Huis van Papier van de kunstenaar Gamal Ez te bewon-
deren. Met een betoverende installatie van tekeningen verbeeldt Ez (Egypte 1963; Ko-
ninklijke Academie 2002) de rol van papier in de samenleving als drager van immateriële 
boodschappen en afspraken. Ga gauw nog kijken!
Elke eerste en laatste donderdag van de maand kunt u als gebruikelijk genieten van de 
lunchconcerten verzorgd door studenten van het Koninklijk Conservatorium. 
Aanvang 12.30, duur 45 min., toegang gratis.

Koninklijk Conservatorium
Vreemd genoeg weten vele bewoners niet dat het Koninklijk Conservatorium midden in 
onze wijk een uitgebreid en divers programma biedt, zelfs te veel om hier nu op te noe-
men. In elk geval wijzen wij u op het Goebbels Festival (opening 28 februari). 
Voor meer informatie: www.koncon.nl.

Liduinaconcerten
In de St. Liduinakerk kunt u weer genieten van een aantal concerten. Op 30 maart werk 
van de Bezuidenhoutse componist Marius Monnikendam uitgevoerd door het vocaal 
ensemble Quattro Stagioni. Aanvang 16.00 uur; toegang gratis (een gift wordt gewaar-
deerd).

Herdenking bombardement
Zondag 2 maart om 10.00 uur een gemeenschappelijke dienst in de Chr. Triomfatorkerk. 
Om 12.00 uur is de officiële bloemenhulde bij het monument Juliana van Stolberg aan 
de Koningin Marialaan. 
Vanaf 12.45 uur het herdenkingsconcert in het Koninklijk Conservatorium. Na afloop is 
er de mogelijkheid elkaar nog te ontmoeten in de foyer van het conservatorium onder het 
genot van koffie en een broodje.
Heeft u tips of organiseert u zelf culturele activiteiten in de buurt? 

Laat het ons tijdig weten!

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

De vorige foto uit editie 9 was voor bewoners waarschijnlijk een moeilijk 
te herkennen detail. Het ging om een detail van de synagoge aan de Spaar-
waterstraat. Slechts één persoon wist het detail te herkennen, de winnaar is: 
Ymir Flink. Van harte gefeliciteerd; de boekenbon ligt voor u klaar! 

Wij dagen u deze keer graag weer uit om in de wijk goed om u heen te 
kijken. Aan u de vraag: waar bevindt zich naastgelegen detail? Stuur uw 
antwoord per email of brief naar de redactie (zie Colofon). U maakt kans 
op een boekenbon ter waarde van €15,00 die door het kantoor van Mr. 
E. Fransen ter beschikking wordt gesteld. Let wel: mededinging is voor-
behouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Foto: Mathieu Kastelijn

Tennisclubje spelend op 
dinsdagavond v.a.f 18 uur op de 
w.w.–Van Hogenhoucklaan, zoekt 
dames en heren van 
± 50 tot 60 jaar. Tel. 070 - 3280338

advertentie

De redactie van BN is een enthousiaste 
club mensen die hart heeft voor de wijk. Wij 
doen dit allen vrijwillig. We hebben nauw 
contact met het Wijkberaad van Bezuiden-
hout en de wijkwebsite.   

DE REDACTIE IS OP ZOEK NAAR:

   - ADVERTENTIEWERVER(S) 

   - (SPORT) REDACTEUREN

VERSTERKING GEZOCHT

Lijkt het jou leuk om ons te helpen, 
mail of bel ons! 

(zie voor contactgegevens colofon)



Om dit netwerk af te ronden is in 1997 

het project “Fiets Voorop!” gestart. Een 

groot deel van de projecten uit “Fiets 

Voorop!” is inmiddels gerealiseerd. 

Bepaalde schakels in het netwerk ont-

breken nog, waardoor de fietsers ge-

dwongen zijn grote stukken om te 

rijden of de rijbaan te gebruiken.  De 

fietsverbinding tussen Bezuidenhout en 
Voorburg Noord was zo’n ontbrekende 

schakel. Deze wijken werden van el-

kaar gescheiden door het spoor. 

De fietsverbinding is snel, veilig en 
zorgt voor minder hinder. De komst van 

de fietstunnel is een goede aanzet voor 
de toename van het fietsgebruik  tussen 
de regio Den Haag en Voorburg.

De wens is in vervulling gegaan.    

Bewoners kunnen voortaan vanaf de 

IJsclubweg per fiets de Spinozalaan 
in Voorburg gemakkelijker berei-

ken dankzij een nieuwe fietstunnel. 
Samen met de bouw van de Rand-

stadrail bij de Schenkstrook is deze 
fietsverbinding aangelegd en open 
voor gebruik.

Door Marieke Willemsen

Met de komst van de fietsverbinding 
Den Haag - Voorburg is de laatste stap 

gezet in de realisatie van de ontslui-

ting tussen de wijken Bezuidenhout en 

Mariahoeve (Den Haag) en  Voorburg-

Noord Nieuw en Voorburg het Loo 

(Leidschendam-Voorburg).

Op 2 april jongstleden werd de fiets-

tunnel officiëel geopend door wet-
houder Smit (Verkeer, gemeente Den 

Haag)  en wethouder Beimers (Verkeer,        

gemeente Leidschendam -Voorburg). 

Aanwezigen werden welkom geheten 

in de kantine van ATV Loolaan aan de 

Schenkkade.

Wil het fietsgebruik in Den Haag ver-
der kunnen toenemen, dan is een aan-

eengesloten fietsnetwerk noodzakelijk. 

Wijkkrant Bezuidenhout Midden en Oost nummer 11 - april 2008
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IETS HEEL ANDERS DAN EEN HARTJE MET EEN PIJL 
Hij staat er nog. En de gewraakte af-

beelding zit er ook nog op, ondanks 
alle aankondigingen “… dat haken-

kruis en die rotkop wel even te ko-

men verwijderen.” of zelfs “… om 
die boom te komen omhakken.” Op 
52° 05’ 10,29” N.Br.  en 4° 05’ 30,17” 
O.L. in het Haagse Bos kun je hem 
bekijken: de oude beuk die in 2006 

in het nieuws kwam als de ‘Hitler-
boom’

 
Door Adriaan Pels

Voor wie het verhaal nog niet kent: aan 

de rand van het Haagse Bos, bij het  Ma-

lieveld, staat een boom waarin, op een 

hoogte van een meter of vijftien, een 

ingekerfd hakenkruis en een portretje 

dat lijkt alsof daarop Adolf  Hitler te 

zien is. Journalist Leo van der Velden 

meldde dit in het AD Haagse   Courant 

van 11 december 2006. Wat toen heel 

wat stof deed opwaaien.

Het knullige, maar toch duidelijk her-

kenbare, houtsnijwerk werd toege-

schreven aan een Duitse schildwacht 

die in de Tweede Wereldoorlog de ac-

tiviteiten van de bezetter in het Haagse 

Bos moest bewaken en uit verveling 

met zijn bajonet aan de slag ging. Maar 

dan moet hij wel erg lange armen heb-

ben gehad, zo was een reactie van een 

‘boomkenner’. Want wat nu hoog in een 

boom zit, zat vijfenzestig jaar geleden 

ook op die plaats, omdat bomen alleen 

vanuit de top groeien. Hierop voortbor-

durend veronderstelde een ander dat 

de Duitsers uitkijkposten in de bomen 

hadden, maar weer een ander kwam op 

het idee dat een of andere maniak zich 

jaren na de oorlog aan zijn ongezonde 

neigingen heeft overgegeven. 

Hoe dan ook, de boom staat er nog. 

En dat hadden velen van de tientallen 

die reageerden op het artikel in het AD 

graag anders gezien. Die wilden niet 

de kans lopen zo’n aanstootgevende       

herinnering aan die vreselijke bezet-

tingsjaren tegen te komen tijdens een 

boswandeling. De boswachter achtte 

die kans echter klein – en terecht – 

want als je niet weet waar je zoeken 

moet, vind je de boom nooit, laat staan 

dat je de tekeningen ongewild ziet.

Er gingen ook stemmen op om de 

boom als een ‘monument’ te beschou-

wen, vergelijkbaar met de tankgracht 

en bunkers in Clingendael en andere 

sporen van de oorlog in de stad die als 

een herinnering in stand worden ge-

houden. 

Het ziet ernaar uit dat deze laatste een 

beetje hun zin hebben gekregen.      

Een herinnering aan de oorlog om te bewaren?            

Foto: AD Haagse Courant/ B. de Graaf

Enige honderden mensen hebben op 2 

maart jl. het bombardement op het Bezui-

denhout herdacht, die dag precies 63 jaar 

geleden. Traditiegetrouw werden er kran-

sen en bloemen gelegd bij het monument 

van Juliana van Stolberg, op de Koningin 

Marialaan. In de ochtend was er een her-

denkingsdienst in de Christus Triumfator-

kerk aan de Laan van Nieuw Oost-Indië. In 
de middag was er een herdenkingsconcert 

in het Koninklijk Conservatorium.

HERDENKING BOMBARDEMENT

WIJKINFO nummer 11 - april 2008

Foto: Ton Elling

kort nieuws JAARLIJKSE VRIJMARKT OP 
SPAARWATERVELD
Op woensdag 30 april van 10.00 - 14.00 
uur, organiseren Scouting Haagse Hout 
en  Wijkberaad Bezuidenhout de jaar-

lijkse vrijmarkt op het Spaarwaterveld. 

Er is dus nog even tijd om oude spulletjes 

van zolder te halen en deze op de vrijmarkt 

te koop aan te bieden. Toegang en verkoop-

plekje zijn gratis. Voor een appel en een ei 

vallen er leuke koopjes weg te halen. 

Scouting Haagse Hout en het Wijkberaad 

Bezuidenhout zullen zich op de komende 

vrijmarkt presenteren. Bij hen kunt u te-

recht voor zaken, die u nu echt eens wilde 

weten over onze wijk. En is het allemaal 

wat te vermoeiend voor u, dan kunt u vanaf 

het terras met een lekker hapje en drankje, 

de bedrijvigheid gadeslaan.

Haag Sportief is aanwezig met boogschie-

ten en met een springkussen. Vanaf 10.30u 

organiseert Circus Circaso een circuswerk-

plaats. Kinderen kunnen zich laten schmin-

ken en als het allemaal meezit, is er voor 

alle kinderen ook nog een leuke attentie.

In principe mag iedereen een verkoop-

kleedje neerleggen. Echter er gelden een 

paar spelregels; geen handelaren, geen ver-

koop van eet- en drinkwaren, niet met de 

auto op het terrein, geen honden. Aanwij-

zingen van de organisatie dienen terstond 

te worden opgevolgd. Vanaf 09.00 uur kunt 

u terecht om uw kleedje in te richten. 

Namens Scouting Haagse Hout en het 

Wijkberaad Bezuidenhout, tot ziens op 

Koninginnedag!

Gezellige drukte op de jaarlijkse vrijmarkt in onze wijk     

Foto: Rob Velders
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AMATEURTUINDERSVERENIGING LOOLAAN EDUCATIEVER 

EN GROENER DAN VOORHEEN
‘De overlast ondervonden door de 

aanleg van Randstadrail pal naast 

onze tuintjes is snel vergeten’, weet 

Bert Dijkhuizen, secretaris van de 

vereniging te melden. ‘Alles is weer 

keurig in orde gemaakt, er zijn 

mooie nieuwe paden aangelegd en er 

is geld beschikbaar gesteld om een 

educatieve tuin aan te leggen.’

Door Nike van der Wenden 

Aan de rand van de wijk Bezuiden-

hout bevindt zich een uniek groenge-

bied, de Schenkstrook. Op een deel 

van deze strook liggen de volkstui-

nen van Amateurtuindersvereniging 

(ATV) Loolaan tussen de woonwijk en 

de spoorlijn, aan weerszijden van de 

Nieuwe Veenmolen. De tuinen aan de 

IJsclubweg/Loolaan zijn  wel bekend, 

maar niet   iedereen weet dat het gebied 

de hele zomer openstaat als openbaar 

park, waar men kan wandelen en ge-

nieten van de mooie natuur. Tussen de 

middag maken de werknemers van de 

grote kantoren in de omgeving hier wel 

gebruik van.

De gemeente werkt enthousiast samen 

met de commissie Educatievetuin. 

Voor de komst van de Randstadrail 

moesten bomen worden gerooid en ge-

lukkig geldt ook hier een herplantings-

verplichting. Er komen o.a.: elzen, een 

notenboom en vijf knotwilgen, die er 

vroeger ook al waren als overgang 

met de omgeving en daartussen komt 

de oorspronkelijke beplanting van het 

veengebied, zoals dat er voorheen was. 

Ook wordt aandacht besteed aan de 

komst van dieren, zoals salamanders, 

egels en er komt een speciale padden-

poel. 

Wil men in aanmerking komen voor 

een tuin dan moet rekening gehouden 

worden met een wachttijd van meestal 

een half tot een heel jaar. De grond blijft 

eigendom van de gemeente, het aspi-

rant lid neemt het huisje, de beplanting 

en de bestrating via de vereniging over 

van de vorige eigenaar. Dit kost gemid-

deld zo’n € 2.500.-. Aan overige kos-

ten is men € 375 kwijt, maar daarvoor 

kunt u zelf een prachtig tuintje creëren 

en lid worden van een bloeiende ver-

eniging van amateurtuinders.  

ATV Loolaan: een uniek groengebied in de wijk                                                           Foto: Bert Dijkhuizen

U bent van harte welkom om met het complex, het 

tuinieren en de gang van zaken kennis te maken. 

De vereniging is bereikbaar op tel: 070-3470468 

(buiten openingsuren voice-mail) of via e-mail: 

atvloolaan@residentie.net.

ACHT LUXE HERENHUIZEN OP SPEELTERREIN VAN SOLMSTRAAT

Al in 2006 werd bekend dat het 

speelterreintje tussen het Koningin 

Sophiepark en de Amalia van Solm-

straat bebouwd zou worden. Door 

Van Duivenbode Architecten uit  

Rotterdam is nu een plan gemaakt 

voor acht luxe herenhuizen in de 

dure prijsklasse, die door Libeton 

& Partners Woningontwikkeling in 

Capelle a/d IJssel worden verkocht.

Door Adriaan Pels

De toekomstige eigenaars hebben een 

grote inbreng bij het uiteindelijke ont-

werp. De vergunningaanvraag laat ver-

schillende gevelindelingen zien, zowel 

aan de straat- als de tuinzijde, zoals er-

kers over een of twee bouwlagen, vrij 

hangende erkers, dakkapellen en zoge-

heten Franse balkons (een naar binnen 

toe opengaande deur op een verdieping 

waarvoor een hekwerk is geplaatst). 

De woningen hebben standaard vier 

slaapkamers en kunnen ‘levensloop-

bestendig’ worden gemaakt door het 

plaatsen van een eenvoudige huislift en 

een tweede toilet. Onder het complex, 

dat inclusief de voortuinen aansluit aan 

de rooilijn,  komt een parkeergarage die 

vanuit elke woning via een binnentrap 

bereikbaar is. De achtertuinen grenzen 

aan het Sophiepark.

Het ontwerp van de nieuwbouw aan de Amalia van Solmstraat.       Tekening: Van Duivenbode Architecten
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VAKANTIE: WAAR GAAN DE HUISDIEREN NAAR TOE?
De meivakantie nadert en langzaam 
maar zeker komt ook de zomerva-
kantie in zicht. Voor u zelf en uw ge-
zin heeft u mogelijk al een onderko-
men geregeld, maar hoe zit dat voor 
uw huisdieren? Ieder jaar weer wor-
den dieren de dupe van de vakantie 
van hun baas. Dit blijkt uit de grote 
hoeveelheid zwerfdieren en vonde-
lingen waar de Dierenbescherming 
en de asielen in vakantieperioden 
mee te maken krijgen.

Door Marieke Willemsen 

Uit onderzoek door dierenbescherming 
Den Haag blijkt dat 60 procent van de 
huisdierbezitters te laat is met het re-
gelen van de vakantieopvang voor hun 
huisdier.

Dierenbescherming Den Haag advi-
seert om net als voor u zelf ook voor 
uw huisdieren tijdig een oplossing te 
regelen tijdens de vakantie. 

Of het huisdier nu meegaat of niet, er 
valt voor een vakantie altijd van alles te 
regelen. Het zoeken naar onderdak bij 
vrienden, familie of in een pension, het 
uitzoeken van verplichte inentingen, 
huisregels van campings, het chippen 
en het vervoer - het zijn allemaal zaken 
waar ruim van tevoren rekening mee 
moet worden gehouden. 

Mocht uw huisdier niet mee kunnen 
op vakantie, dan is professionele op-
vang volgens de Dierenbescherming 
een goede oplossing. In Nederland is 
een groot aantal asielen en particuliere 
pensions die honden, katten en soms 
ook andere dieren opvangen. Maar met 
het oog op de zomerdrukte is het erg 
belangrijk dit een paar maanden voor 
vertrek te reserveren.

De Haagse Dierenbescherming advi-
seert ook om honden en katten te laten 
chippen. Met een chip wordt het dier 
geregistreerd in een databank. Mocht 
een huisdier na vermissing worden ge-
vonden, dan zorgt het unieke nummer 
van de chip ervoor dat dier en baasje 

weer herenigd kunnen worden.

Gaat uw huisdier mee op vakantie?...

VRIJE TIJD nummer 11 - april 2008

Meer informatie over: dierenpensions, reis-

documenten, vaccinaties, chippen en oppas-

centrales is te  vinden op: 

www.haagsedierenbescherming.nl

UNIEKE SPORT IN DE WIJK: ONDERWATERHOCKEY
Het bestaat werkelijk en wordt ook 
nog in het Bezuidenhout, een van 
de weinige plaatsen in Nederland,  
beoefend: onderwaterhockey. Een 
sport die zich afspeelt op de bodem 
van een zwembad, in dit geval in 
Overbosch.

Door Adriaan Pels

Bij onderwaterhockey proberen twee 
teams van zes spelers met een kleine, 
houten stick een loden puck – door du-
wen of schieten – in de doelbak van de 
ander te krijgen. De spelers gebruiken 
een duikbril, snorkel, vinnen, water-
polocap en een handschoen (tegen het 
schuren over de bodem). Maar geen 
duikflessen! Lucht moeten ze zelf bo-
ven water halen. Een sport voor snor-
kelaars dus, maar wel voor iedereen en 
voor alle leeftijden. 

Duikverenging Baracuda, de club die 
in zwembad Overbosch speelt, telt zo’n 
dertig onderwaterhockeyers, mannen 
en vrouwen, waarvan de oudste 69 jaar 
is en de jongste 15. Ongeveer twintig 
daarvan zitten in een van de twee com-
petitieteams. Baracuda 1 speelt al jaren 
op het hoogste landelijke niveau en is 
zelfs enkele malen Nederlands kam-

pioen geworden. Ook wordt deelgeno-
men aan buitenlandse toernooien. 

Naast deze wedstrijdspelers zijn er    
enthousiastelingen die onderwaterhoc-
key spelen omdat ze het gewoon leuk 
vinden: samen trainen, een partijtje 
spelen, wat aan je conditie doen en ... 
na afloop een biertje drinken. 

Een bijzonder kenmerk van de sport is 
dat de tegenstander ook van boven kan 
komen, nadat hij aan de oppervlakte het 
verloop van het spel gevolgd heeft om 
zijn kans af te wachten: een driedimen-
sionale sport dus. Een speciale strategie 
is hier essentieel. Als bijvoorbeeld een 

spits aangespeeld wordt die geen lucht 
meer heeft, kan deze niks met de puck 
omdat hij lucht moet halen. Zo kan ook 
een achterspeler onverwacht het doel 
onbewaakt moeten laten omdat hij in 
ademnood zit. 

De teams (zes spelers en vier wisselspe-
lers) zijn te onderscheiden door witte 
en blauwe caps en overeenkomstig ge-
kleurde sticks. De (onderwater)scheids-
rechters, in belangrijke wedstrijden 
zijn er wel drie, hebben een rode cap 
en een geel T-shirt. Omdat zwembaden 
niet overal dezelfde vorm hebben zijn 
de afmetingen van het onderwaterhoc-
keyveld variabel. Internationaal moet 
het tussen de 21 en 25 meter lang zijn 
en tussen de 12 en 15 meter breed zijn. 
Bij gebrek aan deze afmetingen wordt 
gespeeld met wat er is, bij voorkeur in 
het diepste deel van het bad, in Overbo-
sch is dat 3,75 meter. De doelen zijn 3 
meter breed en gemaakt van staal zodat 
ze op de bodem blijven liggen. 

Meer weten en misschien meedoen? 

Ga dan eens kijken bij de wekelijkse training 

op vrijdag van 20.00 uur tot 20.45 uur in zwem-

bad Overbosch.  Info: www.baracuda.info

Onderwaterhockeyers in actie 

Foto: Baracuda Den Haag
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Wijkbus Bezuidenhout is voor haar 

meldpunt in WDC Bezuidenhout

op zoek naar een enthousiaste 

vrijwilliger (m/v) voor de woensdag-

ochtend van: 9.30-11.30 uur.

Bij voorkeur iemand met een duidelijk handschrift en enige 

straatnamen kennis van Bezuiden- en Benoordenhout.

 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact 

op met mevrouw Tetteroo, tel: 3832086 of loop binnen bij het 

Wijk- en dienstencentrum aan Johannes Camphuysstraat 25

ADVERTENTIES06

WIJKBUS ZOEKT VRIJWILLIGER

Wij zoeken: 

- NIEUWE REDACTIELEDEN

- ADVERTENTIEWERVER(S)

- WEBSITE BEHEERDERS 

die het BN-team komen versterken.

Lijkt het jou leuk om ons te helpen, mail of bel ons! 

(zie voor contactgegevens colofon)

VIND JE HET LEUK OM TE SCHRIJVEN?
dan is de redactie op zoek naar jou!
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Sommig nieuws dringt niet helemaal tot je door als je druk bezig bent om je tas te pak-

ken voor weer een volle dag. Je hoort dat alle postkantoren gaan sluiten, maar dat zul 

je wel verkeerd verstaan hebben. Of misschien een vroege 1-aprilgrap? Tot je ’s avonds 

het nieuws ziet: het is echt waar. Er wordt niet bij verteld waar je nu naartoe moet als 

je een pakje wil versturen, terecht kan met een grote bundel uitnodigingen, of gewoon 

een stapeltje giro-enveloppen.

Ja, ik bankier nog ouderwets, uit een ingebakken wantrouwen. Allereerst lag het          

systeem een tijdje geleden plat en zijn er smiechten die er hun hobby van maken om 

met een paar handige handjes in te breken op internet. Het gaat niemand wat aan hoe 

mijn financiën er bij staan. Help, dat wordt tegen wil en dank toch internetbankieren, 
maar hoe ga ik nu mijn vriendin in Rome verrassen met die zak Haagse Hopjes? En 

waar moet ik terecht als ik een vraag heb – bijvoorbeeld iets over posttarieven, de 

verpakking van een boek dat verzonden moet worden?

Als troost wordt er wel vermeld dat er hier en daar een loketje komt in de supermarkt. 

Ik zie de rij al voor me, terwijl ik nu in het postkantoor Theresiastraat met vier loketten 

al moet wachten. Bovendien ben ik niet zo dol op supermarkten.

Niet dat ik totaal wereldvreemd ben. Zo juich ik het geld tappen met een vingerafdruk 

van harte toe, vooral nadat op vakantie in Italië mijn portemonnee met alles erop, 
eraan en erin gestolen werd. Wat een gedoe om dat weer allemaal recht te breien! 

Duizend goede raadgevingen gekregen om belangrijke spullen, alle plastic waar je 

niet meer buiten kunt, veilig te stellen voor de vingervlugge jongens. Om je nek dragen, 

in de hotelkluis onderbrengen, in je bh steken. Allemaal natuurlijk na afloop. Hoera 
hoera dus voor de vingerafdruk, die kunnen ze nooit van je afnemen.

Alles, alles gaat met plastic kaartjes: geld opnemen, betalen in de winkel, de biblio-

theek, je abonnement voor de trein, de aanbiedingen bij Albert Heijn, en het neemt al-

leen maar toe. Zélfs op de markt (niet de Super, maar de échte aan de Herman Coster-

straat) toverde de koopman laatst een apparaat met gleuf onder z’n schap vandaan.

Des te verbijsterd ben je als je bij de C1000 zegeltjes krijgt. Zegeltjes! Om op een 

spaarkaart te plakken! Dat had ik al lang niet gezien. En mijn mond viel helemaal open 

toen de jongen bij Albert Heijn spontaan het goede merk sigaretten voor me neerlegde. 

Hij vond het leuk dat van regelmatige klanten te onthouden, vertelde hij.

Want al dat plastic en al die winkels waar je je spullen zelf maar uitzoekt en dan een 

kassa opzoekt zorgen ervoor dat je eigenlijk geen mensen meer ziet. Jaren heb ik kle-

ren gekocht in een kleine boetiek omdat daar een verkoopster rondliep die echt goede 

raad gaf. En nog steeds trakteer ik mezelf af en toe op een rondje winkelen in echte 

winkels.

Karbonaadjes uitzoeken bij de echte slager. Brood halen bij de warme bakker waar je 

al honger krijgt van de heerlijke lucht. Die geheimzinnige wilde spinazie kopen bij de 

groenteboer, en het recept er uitgebreid, mondeling, bij krijgen. Waarom ziet vis er veel 

smakelijker uit bij de visboer en waarom koop je meer kaas dan je van plan was, als je 

van alles wat mag proeven? 

Natuurlijk heb je soms haast en ga je naar de supermarkt. Maar daar zit alles nu bijna 

in plastic, (werk je toch weer mee aan die afvalberg)  je zoekt je wild naar de tabasco 

en bij de kassa is het opschieten, opschieten want iedereen achter je wil ook snel naar 

huis.

Fijn dat er in de buurt nog winkels zijn die zich door de grootgrutter niet laten ver-

dringen, fijn dat het plakje worst bij de slager nog bestaat. “Shoppen” schijnt een 
nationale tijdsbesteding te zijn geworden. Daar doe ik graag aan mee: bij de bakker, 

de slager, de bloemenman, de groenteboer en de kaasboer. En dan ook graag dat post-

kantoor terug!

BOODSCHAPPEN

Wist u 

dat...
 
Er op 28 mei een 10e straatspeeldag 

in de Jacob Mosselstraat plaatsvindt?

De uitgaansgroep Bezuidenhout een 

aantal leuke activiteiten heeft gepland, 

zoals o.a.:
16 mei: bustocht naar de Nationale 
Plantentuin in Meisse (België) 
30 juni:  bustocht naar de tuindagen 
op Landgoed Vollenhoven in De Bilt
7 juli: bustocht naar de Kersengaard 
van de familie Vernooij in Cothen
(Meer informarie via: Anny Weijers, 
telefoon: 070-3837965)

Gemeente Den Haag voortaan bereik-

baar is via telefoonnummer: 14 070?

Op 21 mei om 13.30u de gerenoveer-

de kunstwerken van Jan Snoeck bij 

het gemaal (hoek Carel Reinierzkade /  

Bezuidenhoutseweg) worden ‘her-

opend’ door wethouder Dekker?

Digitale versies van deze wijkkrant ook 

op www.bezuidenhout.nl staan?

U zelf ook onderwerpen voor deze 

krant kunt aanleveren bij de 

redactie (zie colofon)?

COLUMNDoor Buurtvrouw Marianne

VASTE RUBRIEKENnummer 11 - april 2008

Weet u het 

nog?
1648 - De Vrede van Munster, einde van de 

Tachtigjarige Oorlog. 

In het Nationaal Archief kunt u het docu-

ment bekijken waarmee deze vrede van 

weerszijden bezegeld werd plus het kistje 

waarin het nu al 350 jaar bewaard wordt.

Daarnaast de expositie genaamd: “Was 

Getekend”. Handgeschreven documenten 

waaronder sinterklaasgedichten van Drees, 

een liefdesbrief van Thorbecke maar ook 

een verslag van Piet Hein.Dit alles is nog te 

zien tot 26 mei 2008.

Het Nationaal Archief vindt u naast de Ko-

ninklijke Bibliotheek. Gratis toegang.

Bezuidenhout Nieuws dankt Siemens voor 

haar donatie aan de wijkkrant!



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

oplage 8.400
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Met dank aan: Wilma Brongers, Harold 
Thijssen, Wijkberaad Bezuidenhout en de 
bezorgers.
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CULTUUR & INFO nummer 11 - april 200808

Door Erik Fransen

Koninklijk Conservatorium
Ook de komende periode weer veel mooie concerten. Te veel om allemaal te noemen en 
daarom een kleine selectie: 
* 25 april van 15.00 - 16.00 uur: jazz arrangeerproject “Big Band”. Toegang is gratis.
* Van 1 t/m 31 mei sluiten Bachelor en Master studenten hun jaar af en kunt u openbare    
examens bijwonen. Voor meer info zie: www.koncon.nl

Openbare Bibliotheek Theresiastraat
In de Openbare Bibliotheek zijn doorlopend activiteiten en exposities. Zo is er tot 29 
april nog de tentoonstelling van de mooie pentekeningen uit het boek “Duel op de bloed-
heuvel” van Carel Riemers waarin hij de kleurrijke geschiedenis van onze wijk en het 
Haagse Bos beschrijft.

Erg leuk voor kinderen is een voorlezing op rijm door Erik van Os uit zijn boek “De 
koning en zijn schat” (met daarna knutselen) op 23 april van 14.00 – 15.00 uur. Wel van 
te voren reserveren (www.bibliotheekdenhaag.nl/haagsehout/).

Christus Triumfatorkerk
Zoals altijd kunt u hier elke 2e en 4e donderdag van de maand luisteren naar concerten 
van studenten van het Koninklijk Conservatorium. Aanvang 12.30 uur; toegang gratis.

Tot en met 25 april kunt u in de kerk van maandag t/m vrijdag tussen 12.00 en 14.00 
uur de Installatie van beeldend kunstenaar Sjef Hendrickx bekijken. Bijna 30 koppen 
hangen aan de wand, geïnspireerd door o.a. beelden in Romaanse kerken en vormen een 
hedendaagse allegorie van de relativiteit van de macht.

Hebt u tips of organiseert u zelf een culturele activiteit in de wijk, laat het ons weten via: 
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

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

aandacht aan te geven. Ook voor deze editie zijn wij op zoek gegaan 

naar een verrassend detail. 

De vorige foto uit editie 10 was voor bewoners wederon een moeilijk te 
herkennen detail. Het ging om een detail van één van de drie raamwerken 
(de middelste) die zich bevinden aan de zijgevel van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een aantal bewoners had de juiste 
oplossing. De winnaar is: Paul Kuitenbrouwer. Van harte gefeliciteerd; de 
boekenbon ligt voor u klaar! 

Wij dagen u deze keer graag weer uit om in de wijk goed om u heen te 
kijken. Aan u de vraag: waar bevindt zich naastgelegen detail? Stuur uw 
antwoord per email of brief naar de redactie (zie Colofon). U maakt kans 
op een boekenbon ter waarde van €15,00 die door het kantoor van Mr. 
E. Fransen ter beschikking wordt gesteld. Let wel: mededinging is voor-
behouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Waar bevindt zich dit detail?...            Foto: Mathieu Kastelijn

advertentie

CULTUURAGENDA BEZUIDENHOUT Dodenherdenking Bezuidenhout 4 mei a.s.
Wijkberaad Bezuidenhout onganiseert bij 
het monument van “de menselijke vergis-
sing”, gelegen naast het Ministerie van  Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid, de jaarlijkse        
dodenherdenking. 
Ontvangst met koffie en thee vanaf 15.30 uur 
in de centrale hal van het Ministerie aan de 
Anna van Hannoverstraat. Aanvang plech-
tigheid 16.00 uur.

Meer informatie via het secretariaat van 
het wijkberaad, tel.nr. 070-3477297 of per          
e-mail bezuidenhout@planet.nl



Barbecueën 

Het gazon is onderhanden genomen, 

er is nieuwe beplanting, er staan meer 

afvalbakken en als nieuwtje: speciale 

bakken voor het afval van de barbecues. 

Want voor bbq’en is de recreatieweide 

heel erg in trek. En terecht, je hebt er 

alle ruimte. Nog niet geweest? Op naar 

de vernieuwde Vlaskamp dan. Bus 24 

stopt er overigens voor de ingang.

Zonnige dagen, lange, zwoele avon-

den – tijd om veel buiten bezig te zijn 

en te genieten. Het Bezuidenhout 

biedt daarvoor vele mogelijkheden: 

een bankje in het Sophiapark, een 

wandeling door het Haagse Bos, een 

drankje op een terrasje in de The-

resiastraat, kinderen ‘uitlaten’ op 

het Spaarwaterveld en … zonnen,      

spelen met de nieuwe speeltoestel-

len, barbecueën en wat al niet op de    

heringerichte Vlaskamp.

Door Adriaan Pels

Met muziek en mooie woorden is      

onlangs de opgeknapte Vlaskamp, op 

de grens met Mariahoeve, geopend. 

Blikvanger is de nieuwe, spectaculaire 

speeltoren van maar liefst zeven meter 

hoog. Het is tegelijk een waar kunst-

werk. Met een buisglijbaan, maar wel 

voor de wat oudere kinderen: er is geen 

trap naar boven. Maar wie nog te klein 

is, hoeft zich heus niet te vervelen: er is 

ook een zandbak, twee schommels, een 

wip, een draaischijf, twee klimpalen en 

een aan een boot denkende glijbaan.
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Deze speeltoren is een waar kunstwerk 

DAG VAN HET HAAGSE BOS
Op zaterdag 14 juni jl. organiseerde 

Staatsbosbeheer de ‘Dag van het Haag-

se Bos’. Voor het zesde opeenvolgen-

de jaar vormde de Grote Vijver in het 

Haagse Bos het decor voor verschil-

lende doe- en kijkactiviteiten voor het 

hele gezin. Lees meer op pagina 3.
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NIEUWE STADSDEELDIRECTEUR TINEKE HOOIVELD

WIJKINFO - INTERVIEW nummer 12 - juli 2008

“De straat is voor de 

mensen, een verlengstuk 

van de huiskamer”

Een van haar taken is de bewoners 

betrekken bij wat de gemeente doet 

in de wijk en ze daarnaast te stimule-

ren zelf met ideeën te komen. En bij 

Tineke Hooiveld, sinds april stads-

deeldirecteur Haagse Hout, staat 

die opdracht hoog op de agenda. “Ik 

vind dat de bewoners mede verant-

woordelijk zijn voor wat er buiten 

gebeurt. En ik wil ze graag helpen 

hun steentje bij te kunnen dragen. 

Kom dus met ideeën, voorstellen, 

initiatieven, op welk gebied dan ook: 

cultuur, festiviteiten, groenonder-

houd, orde en netheid op straat, de 

mensen op het stadsdeelkantoor en 

ik zijn ervoor.”

Door Adriaan Pels

Sinds er stadsdeelkantoren zijn - de 

gemeentelijke taken gedeconcentreerd, 

zoals dat in ambtelijke taal heet - heb-

ben wijkbewoners steeds meer inbreng 

in het gemeentelijk beleid en de uitvoe-

ring daarvan. Het is aan de stadsdeel-

directeur ervoor te zorgen dat dit ook 

gebeurt. “Maar dan moet ik wel weten 

wat er leeft en wat de wensen zijn. Dan 

kan ik daar binnen de stadsdeelorga-

nisatie iets aan doen, of het doorspe-

len naar de stadsdeelwethouder of via 

hem naar de betrokken gemeentelijke 

dienst”, licht mevrouw Hooiveld toe. 

Zij ziet zichzelf als de ‘ogen en oren’ 

van stadsdeelwethouder Marnix Nor-

der en hét aanspreekpunt van de ge-

meente in de wijk. Om dit te benadruk-

ken is een van haar eerste activiteiten 

het promoten van het spreekuur van de 

wethouder, waar ze zelf trouwens ook 

bij zit.

Van meer dingen de baas

Mevrouw Hooiveld is de opvolger van 

stadsdeelcoördinator Carry Stoops en 

de voor de hand liggende vraag is na-

tuurlijk wat het verschil is tussen een 

stadsdeelcoördinator en -directeur. “Ik 

ben van meer dingen de baas”, zegt 

Hooiveld kort en duidelijk. En dat ‘de 

baas zijn’ slaat vooral op haar functie 

van hoofd van de medewerkers (± 20) 

op het stadsdeelkantoor, die veel din-

gen doen die vroeger op of vanuit het 

stadhuis werden aangestuurd. En zij is 

daar nu sinds een reorganisatie per 1 ja-

nuari 2008 verantwoordelijk voor. 

Ook beheert zij eigen budgetten die 

voor het stadsdeel zijn vastgesteld voor 

veiligheid, leefbaarheid, zorg en wel-

zijn en burgerschap. Geld, dat ze kan 

gebruiken om de dienstverlening te 

verbeteren en het meepraten en mee-

werken van de bewoners in de praktijk 

te brengen. “Ik heb geen politieke be-

voegdheden, je moet me zien als het 

hoofd van een klantgerichte organisa-

tie”, aldus de stadsdeeldirecteur.

Activiteitenplan 2008

Een belangrijk onderdeel van haar werk 

is ervoor te zorgen dat er eens in de 

vier jaar een stadsdeelplan komt. Dat 

wordt vastgesteld in samenspraak met 

bewoners, organisaties en wie maar wil 

meepraten. Daaruit vloeit voort een ac-

tiviteitenplan en de stadsdeeldirecteur 

is verantwoordelijk voor de uitvoe-

ring daarvan. Voor dit jaar staat daar 

voor het Bezuidenhout onder meer op: 

Tineke Hooiveld, per 1 april 2008 stadsdeel-

directeur Haagse Hout     Foto: Adriaan Pels

Het stadsdeelkantoor Haagse Hout 

is gevestigd aan de Loudonstraat 

nummer 95, 2593 RV Den Haag, 

Telefoon: 070-353 5800

De openingstijden van de dienst 

Burgerzaken (o.a. voor rijbewijzen, 

paspoorten en bevolkingsregister-

zaken) zijn maandag, woensdag, 

donderdag en vrijdag 8.00u - 14.00u 

en dinsdag van 12.00u - 20.00 u. 

De receptiebalie, voor informatie 

over overige zaken en het maken 

van afspraken, is dagelijks geopend 

tot 16.30 uur.  

meer recreatie- en speelvoorzieningen 

(onder andere het Spaarwaterveld zal 

vaker open zijn), leefbaarheid Beatrix-

kwartier, terugdringen overlast hang-

jongeren en schooljeugd rond scholen 

(er is een schoolveiligheidsplan dat 

uitgevoerd wordt, Hooiveld: “We zit-

ten er bovenop!”), verbetering van de 

leefbaarheid op straat (tegengaan van 

zwerfvuil, aandacht voor fietsenrekken, 
parkeervoorzieningen, enzovoort) en 

het betrekken van bewoners van niet-

westerse afkomst bij wijkactiviteiten.

Bekend in Den Haag

Tineke Hooiveld is met veel enthousi-

asme aan haar nieuwe taak begonnen 

en benadrukt dat ze, hoewel ze niet 

eerder in gemeentelijke dienst was, 

geen onbekende in de stad en de wijk 

is. “Ik ben twaalf jaar politieagent in 

Den Haag geweest en heb wel wat 

ervaring, die ik natuurlijk vooral ook 

kan gebruiken in het overleg met de 

politie.” Ruimer maatschappelijke 

kennis en ervaring als bestuurder deed 

zij op in de vakbondswereld. Eerst bij 

de Politievakbond, daarna bij de AB-

VAKABO FNV, waar zij via verschil-

lende bestuurdersfuncties, eindigde als 

manager van het regiokantoor Midden-

Nederland. 

Mevrouw Hooiveld is overigens 44 

jaar en heeft met haar gezin altijd op 

de grens van Rijswijk en Den Haag ge-

woond. 
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DAG VAN HET HAAGSE BOS: ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD

Ondanks de ligging midden in de 

stad is het Haagse Bos een oase van 

rust en een leefplaats voor een grote 

variatie aan planten en dieren. Het 

Haagse Bos is er om te wandelen, te 

joggen, te zonnen, te lunchen, elkaar 

te ontmoeten of voor een evenement 

als de Dag van het Haagse Bos dat 14 

juni plaatsvond.

Diersoorten als de ijsvogel, de grote 

bonte specht en de eekhoorn komen 

er voor. In het voorjaar wordt het 

bos opgesierd door de stinzenflora. 
Bosanemoon, boshyacint en lelietje-

der-dalen bedekken de bodem.

Door Nike van der Wenden

‘Worden daar kleren van gemaakt voor 

ons?’ vroeg een jongetje geschrokken 

toen hij schapenvachten op de grond 

zag liggen en kale schapen bijeen ach-

ter een hekje. Moeder had net uitgelegd 

waar de schapenscheerder mee bezig 

was en ruwe wol voor diende. Ook kon 

men melk tappen uit de uiers van een 

levende koe. Alleen de heel dappere 

kinderen durfden dat.

Voor vijf euro zelf een vogelkastje  

timmeren werd ook graag gedaan en in 

een grote tipi broodjes bakken door ze 

met en stok boven een houtvuur te hou-

den vond gretig aftrek. Er was nog veel 

meer te doen en het kan een geslaagde 

dag genoemd worden.

Jammer dat er geen belangstelling was 

voor de exclusieve workshop dichten, 

gegeven door de Haagse stadsdichter 

Harry Zevenbergen. Lees verder  bij de 

rubriek ‘Wist u dat?’    

Broodjes konden gebakken worden in een grote 

tipitent                     foto’s: Nike van der Wenden

Zelf een vogelkastje timmeren

advertentie

BUURWIJK MARIAHOEVE VIJFTIG JAAR
Van alle wijken in de omgeving van 
het Bezuidenhout, voelen we ons 
waarschijnlijk met meest verwant 
aan Mariahoeve – vooral de bewo-
ners in Bezuidenhout-Oost. De wij-
ken vloeien natuurlijk in elkaar over 
en worden samen ingesloten door 
spoorwegen, uitvalswegen en het 
Haagse Bos. En we delen de Vlas-
kamp, racketsportcentrum Maria-
hoeve, sportvereniging V.U.C., het 
zwembad en politiebureau Over-
bosch, de stadsdeelwethouder en het 
-kantoor Haagse Hout. 
Vele Bezuidenhouters hebben dan 
ook meegeleefd met de uitgebreide 

viering van het vijftigjarig bestaan 
van de buurwijk en brachten een be-
zoek aan het Mariahoevefestival.

Vijftig jaar geleden werd de eerste paal 
voor de toen nieuwe wijk Mariahoeve 
geslagen aan de Boekweitkamp. De zo-
genoemde ‘kleine huisjes’ die er staan 
waren de eerste woningen. Logisch dat 
de officiële herdenking van deze histo-
rische gebeurtenis plaatsvond op deze 
plek. Hoewel, niet exact op deze plaats, 
omdat het verkeer daarvoor te druk is, 
maar aan de achterkant, op de Gerst-
kamp. Na daar in een feestelijke jaren-
50-optocht (vetkuiven, petticoats, old-

timers) naartoe te zijn getrokken werd 
er onder meer een beeldje van kunste-
nares Ingrid Rollema onthuld dat zal 
herinneren aan deze jubileumdag. 
Op het parkeerterrein naast het winkel-
centrum Mariahoeve werd het Maria-
hoevefestival gehouden. Met optredens 
op twee podia van rock-’n-rollbands en 
een modeshow uit de jaren 50, kinder-
spelen, een interculturele dag, brade-
rie, jongerenavond, veel muziek, dans, 
hapjes en drankjes en alles wat de feest-
vreugde nog meer kon verhogen.
Al met al, een machtig feest, dat liet 
zien dat het om een dynamische vijf-
tigjarige ging. 
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“HET BEZUIDENHOUT IS EEN DORP IN EEN STAD”

Door Adriaan Pels

Op bijeenkomsten van bewoners 

is hij al gesignaleerd: Leo Dijk, de 

nieuwe secretaris van het Wijkbe-

raad Bezuidenhout. Met wat steelse 

blikken werd er naar hem gekeken. 

Want Leo is blind. En toch secreta-

ris? Hoe kan dat? Hoe doet hij dat 

werk? Wel, wij vroegen het hem ge-

woon. En hij legde het graag uit. Om 

te laten zien dat een blinde als ieder 

ander kan functioneren, voor wie dat 

nog niet wist. Maar ook om te vertel-

len hoe hij dankbaar gebruik maakt 

van moderne audio- en digitale tech-

nieken.

Leo Dijk (39) is vanaf zijn geboorte 

blind. Maar dat belette hem niet om na 

de middelbare school (intern bij Bar-

timéus) zelfstandig te gaan wonen in 

Rotterdam en te studeren aan de Eras-

mus Universiteit. “Dat was nog in de 

tijd dat je hoofdzakelijk moest werken 

met boeken in brailleschrift en casset-

tebandjes – de computertechniek was 

nog in opkomst.” Hij studeerde alge-

mene economie, staatsrecht en fiscaal 
recht en kwam met drie titels (twee-

maal mr., eenmaal drs.) naar Den Haag 

om beleidsmedewerker fiscale zaken 
op het ministerie van Financiën te wor-
den. Na wat omzwervingen vestigde 

hij zich, intussen getrouwd met Brigit, 

aan de Juliana van Stolberglaan.

Alles digitaal

“Met teksten op papier kan ik niks”, be-

gint Leo zijn uitleg over hoe hij werkt. 

“Het liefst krijg ik stukken digitaal via 

de mail en wat ik anders doe is stukken 

scannen en op mijn computer zetten, 

waarna ik kan kiezen tussen lezen in 

braille of het me door een computer-

stem laten voorlezen. Beide hebben het 

nadeel dat je geen overzicht hebt, maar 

het is niet anders. En illustraties kunnen 

niet in braille worden weergegeven. Ik 

moet het hebben van de onderschrif-

ten.”

Zo gaat hij ook te werk met e-mail, 

informatie van internet en eigen tek-

sten uiteraard. “Een voordeel is dat je 

bij het weergeven van pagina’s op je 

computerscherm meestal kunt kiezen 

tussen een tekst- en een grafische ver-
sie. Want braille is nu eenmaal op tekst 

afgestemd.”

Naast zijn aangepaste pc heeft Leo 

een speciale pda (ofwel Personal Di-

gital Assistant): een kleine, draagbare 

computer, niet meer dan een minitoet-

senbord, met een brailleregel en een 

reeks knoppen waarmee verschillende 

functies geactiveerd kunnen worden. 

Dat kan zijn teksten schrijven (aanteke-

ningen, notulen maken), opslaan, of le-

zen, een agenda bijhouden, persoonlijk 

telefoon-/adresboek raadplegen, finan-

ciën noteren, en als hij zou willen ook 
e-mailen en internetten, al naar gelang 

de software die je erop zet. Met een 

USB-aansluiting communiceren pda en 

pc met elkaar en zo kan Leo dankzij de 

digitale techniek alles met teksten doen 

wat hij maar wil. 

Natuurlijk is ook zijn mobiele telefoon 

een veelgebruikt communicatiemiddel 

en wie hem wil sms’en kan dat, want 

zijn Nokia is in staat die berichten in 

zijn oor te fluisteren.

Conservatorium moet blijven

Zijn grootste hobby is het bezig zijn 

met zijn modelspoorbaan – “Daar ben 

ik heel trots op!” – en verder doet Leo 

aan wandelen, fitnessen en bezoekt hij 
graag theatervoorstellingen en concer-

ten. Die laatste liefhebberij brengt hem 

gelijk op een van zijn speerpunten als 

bestuurslid van het Wijkberaad: het 

conservatorium moet in de wijk blij-

ven. “Het is verreweg het belangrijkste 

cultuurgebouw in de wijk – eigenlijk 

ga ik te weinig naar de concerten die 

daar gegeven worden – en de studenten 

zorgen voor een aparte sfeer, ga maar 

eens op het terras van Bij Mauce zitten 

in de namiddag.” 

En vanzelfsprekend is hij een groot 

voorstander van vrije stoepen, als ie-

mand die niets meer heeft dan zijn 

blindenstok om zijn weg te vinden. 

Voor wie zich trouwens afvraagt hoe 

hij dat voor elkaar krijgt: “Bij het leren 

van een nieuwe route kan ik de hulp in-

roepen van iemand die mij de weg leert 

kennen. Onder anderen mensen van  

Visio en Bartiméus zijn beschikbaar.”

Als grootste opgave van het Wijkberaad 

ziet de secretaris het zoeken naar een 

gemeenschappelijke deler bij tegen-

strijdige wensen. “En dat is niet altijd 

even gemakkelijk. Neem bijvoorbeeld 

als er meer parkeerplaatsen moeten 

komen in een straat, dan zijn er altijd 

buren die niet tegen de auto’s willen 

aankijken. Kom daar maar eens uit.”

Maar al met al geeft het werk als wijk-

beraadslid hem veel voldoening. “Ik 

ben blij dat ik iets voor het Bezuiden-

hout kan betekenen. Ik ben hier bij toe-

val terechtgekomen, maar vind het hier 

heel prettig. Ik heb het gevoel in een 

dorp te wonen, een dorp in een grote 

stad.”

Leo Dijk aan het werk met zijn minicomputer met 

brailleregel                              Foto: Adriaan Pels

Wijkberaadsecretaris Leo Dijk 

is vol lof over ‘zijn wijk’. Dat 

hij als blinde die bestuursfunc-

tie heeft, vindt hij niets bijzon-

ders.
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HOOFDGEBOUW MINISTERIE LNV
VAN INGETOGEN BURCHT NAAR TRANSPARANT EN STRALEND PALEIS

Een uitdagende werkinhoud, een verfrissende werkwijze, maar ook een werkomgeving die tegemoet komt aan de 

veelzijdigheid van het hedendaagse kantoorwerk. Dat is waar het ministerie van Landbouw, Natuur, en Voedselkwa-

liteit voor gaat.

Het beleid van LNV raakt veel mensen direct. Niet alleen boeren en plattelandbewoners, maar ook stedelingen. We wil-

len uiteindelijk allemaal dat er zorgvuldig met het platteland wordt omgesprongen en dat ons voedsel veilig en van goede 

kwaliteit is. Dat we grote natuurgebieden goed beheren, dat we bedreigde soorten beschermen en dat we dierziekten onder 

controle houden. Dat is allemaal mensenwerk. Natuurlijk moeten we er dan wel voor zorgen dat deze mensen hun werk 

zo goed mogelijk kunnen doen. Een van de aspecten daarbij is een goede werkomgeving. In de eerste plaats natuurlijk een 

gezonde werkomgeving, maar ook een werkomgeving die aansluit bij de maatschappelijke trends en de veranderingen in 

kantoorwerk. En het moet gezegd: het hoofdgebouw van het ministerie van LNV had wat dit betreft zo zijn problemen. 

Problemen

Het hoofdgebouw van het ministerie is gebouwd in de jaren 

vijftig van de vorige eeuw. Uiteraard met de inzichten en mate-

riaalkeuze van die tijd. Zo is er bij de bouw veel asbest toege-

past. Die asbest zit ons behoorlijk in de weg en moet dus wor-

den verwijderd, uiteraard onder asbestcondities zonder gevaar 

voor bewoners en omwonenden. Ook ondervinden we veel hin-

der van de sterk verouderde technische apparatuur en tenslotte 

komt het nog heel vaak voor dat bezoekers in ons gebouw ver-

dwalen. Een grondige renovatie was dus noodzakelijk.

Kansen

Maar een ingrijpende verbouwing biedt tegelijkertijd ook kan-

sen. Kansen om het blikveld te verruimen en te kiezen voor een 

gebouw dat aansluit aan de maatschappelijke ontwikkelingen. 

Gebruik van duurzame, energiebesparende, milieuvriendelijke, 

hedendaagse materialen. Een gebouw dat tegemoet komt aan 

gewijzigde inzichten. 

Dus ook kansen om de werkomgeving af te stemmen op de 

dynamiek van de ministeriële organisatie. Het kantoor van van-

daag is immers veel meer dan een verzameling werkplekken. 

Het is een multifunctionele ruimte, waarin individueel gewerkt 

wordt, waarin op allerlei manieren wordt samengewerkt en 

waarin steeds meer aandacht wordt besteed aan ontmoeting. 

Renovatie

Bij de start van de renovatie is gekozen voor een gefaseerde 

aanpak. De verbouwing zal in vier fases worden opgesplitst. 

Inmiddels zijn we een aantal jaren bezig. Zichtbaar en voelbaar. 

Niet alleen binnen het departement maar zeker ook daarbuiten. 

Dat heeft best voor wat overlast gezorgd. Een groot deel van 

Bezuidenhout heeft dat aan der lijve ondervonden. Veel ver-

keershinder, parkeerhinder, opengebroken stoepen en straten. 

We zijn ons dat zeer bewust en doen ons uiterste best om die 

hinder zoveel mogelijk te beperken. Toch zal ook de komende 

tijd enige overlast niet te vermijden zijn. Maar ook hier geldt: 

er komt wat moois voor terug. Een gebouw met een uitstraling 

die past in Bezuidenhout. Of zoals de architect Cees Dam het 

verwoordt: van ingetogen burcht naar transparant en stralend 

paleis.

Inloopmiddag
Inmiddels is de eerste fase van de renovatie afgerond 

en kunnen wij in de praktijk beproeven wat op papier is        

uitgedacht. Wel vinden in ons gebouw nog de nodige    

verhuisbewegingen plaats en zal het nog wel even duren 

voor alles weer tot rust is gekomen. Toch willen wij ook u 

graag laten zien wat de resultaten zijn. Omdat in juni en juli 

de voorbereidingen voor de tweede fase ons dit  verhinde-

ren zullen wij u na de vakantieperiode uitnodigingen voor 

een inloopmiddag op het ministerie. Voor meer informatie 

neemt u contact op met Projectbureau Renovatie via 

telefoonnummer: 070-3784110

Het nieuwe bedrijfsrestaurant van LNV

Nieuwe vergaderzalen in de Orangerie
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In Hospice Wassenaar, waar plaats is voor vijf 
gasten, kunnen ongeneeslijk zieken, die een 
levensverwachting van maximaal drie maanden 
hebben en niet meer in hun eigen huis verzorgd 
kunnen worden, in een zo huiselijk mogelijke sfeer, 
omringd door familie en vrienden, afscheid nemen 
van het leven. 

In september 2005 is Hospice Wassenaar geopend. 
Het verzorgingsgebied omvat Wassenaar, Voorschoten 
en Noord-Den Haag, wat overigens niet wil zeggen dat 
mensen van buiten deze regio niet welkom zijn. 

Afgezien van de vergoeding van de overheid en 
zorgverzekeraars voor de coördinatoren en de medewerkers 
van de thuiszorg en een eigen bijdrage van de gasten, is 
het hospice afhankelijk van giften en donateurbijdragen. 
De Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar streeft 
daarom op termijn naar 1000 donateurs uit de regio. 
Deze weken wordt huis aan huis in het Bezuidenhout een 
donateur folder verspreid. 

Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk in het hospice 
dan kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren 
via telefoon (070-5121130) of per e-mail (coordinator@
hospicewassenaar.nl)

Mocht u de folder gemist hebben dan kunt u zich ook als 
donateur aanmelden via www.hospicewassenaar.nl
Hier treft u ook alle informatie aan over Hospice 
Wassenaar.
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In het Bezuidenhout heeft een op de drie bewoners een tuin. De rekensom is makkelijk: 

geen torenflats en zelfs hier en daar herenhuizen. Een groene wijk dus met bijna achter 
alle gevels een paradijsje: dat eigen stukje grond, midden in de stad.

Daar kun je hoe bescheiden het formaat ook is, van alles meedoen: een zandbak voor 
het grut installeren, bijvoorbeeld een wip en een schommel. Of zo’n Engelse border 
rond een grasveldje. Houd je van vissen dan graaf je een vijvertje. De vogels die graag 

een slokje komen drinken en zelfs kikkers krijg je erbij cadeau (er moet wel een houten 
nepreiger bij, want die vogel heeft een scherp oog voor een makkelijke snack). Er zijn 
fanatici die van elke bergtocht rotsblokken mee terug zeulen voor in de achtertuin. 
Daar groeien zelfs in ons platte landje allerlei bergplantjes tussen. Je kunt ook je eigen 

barbecue metselen of je timmert een konijnenhok, een volière of een kippenren.

Dat laatste mag alleen als je er geen haan inzet. Achter deze Haagse regelgeving kwam 
ik louter toevallig toen ik, pas verhuisd, elke nacht op onchristelijke uren wakker werd 
van uitbundig, tweestemmig kukeleku. Mijn overburen hadden, zo bleek, een krakke-

mikkig bouwsel in de tuin met wat kippen en twee hanen. Dat laatste is een te veel. 

Een single heer van de hoenderwereld schijnt zich nog netjes aan de regels te houden 
d.w.z. aangeven dat een nieuwe dag is aangebroken. Maar bij twee snap je direct waar 
de uitdrukking ‘ haantjesgedrag” vandaan komt. Bij nacht en ontij gingen de heren de 
strijd aan om wie het hardst het langst en vooral het vroegst kon kraaien.

Alles went. Ik sliep er na en week of twee vanzelf doorheen al kondigden ze nog zo uit-

bundig de respectievelijke zonsondergangen in Tokio, Los Angeles en Barbados aan. 
Ik heb ook niet geklaagd. Anderen wel en die hadden de gemeentewet mee. De illegale 

hanen verdwenen, hun harem daarna ook en vervolgens de eigenaren, waarschijnlijk 
liefhebbers van een kakelvers eitje.

De volgende bewoners sloopten niet alleen het kippenhok maar de hele tuin. Met veel 

kabaal  werd alle groen gekapt, fijngemaakt en afgevoerd. De kale vlakte lieten ze vol-
storten met zand waarop grindtegels werden gelegd met hier en daar een gat.  Dappere 

struikjes mochten hierin proberen te overleven.
 

Deze buren zijn lang niet de enigen. De uitvinder of producent van de grindtegel, 
moet inmiddels multimiljonair zijn. Overal waar mensen verhuizen zie je hetzelfde 
ritueel: met veel herrie wordt alles wat de vorige bewoners dierbaar was met de grond            

gelijkgemaakt, zelfs hele bomen. Dat kan tegen de Haagse regelgeving ingaan, die niet 

alleen voor hanen maar ook voor bomen en struiken geldt. Zo ben je strafbaar als je 

kapt in het broedseizoen en er zijn bomen die je helemaal nooit mag kappen al heb je 

nog zo graag  grindtegels in hun plaats. Maar ja, wie controleert die achtertuinen? 
Weg is weg, zelfs al riskeer je een forse boete. Kortom, meer en meer die achtertuinen 
worden een luxe afbeelding van de stoep voor de deur.

De verklaring hiervoor  is altijd  dat tuinieren zoveel tijd kost, zo veel werk is.  Al dat 

wieden en snoeien en bladeren opvegen….  In mijn ouderwetse tuintje hoeft dat laatste 

nooit. Ze  verdwijnen vanzelf als mest voor wat er staat. Wieden moet natuurlijk wel 

eens wil het geen jungle worden. Daarbij pas ik de methode van mijn vader toe. Die 

kwam nooit op bezoek zonder zijn speciale snoeimes op zak. Vanzelfsprekend liep hij 
mijn kleine lapje groen in en corrigeerde hier en daar wat. Daarbij vroeg hij af en toe: 
‘wat wil je hiermee?”, want onkruid bestond niet. Dat was ongeplande of ongewenste 
beplanting. Aldus opgevoed ben ik geen fanatieke wiedster en dat levert nog op ook. 

Dit jaar papavers en vingerhoedskruid, zomaar cadeau. Vogels die zingen voor hun 
vrouwtje en hun jonkies. Vleermuizen die ’s avonds op insecten jagen. Tuinieren is een 
van die hobby’s waarbij luiheid loont.

TUINIEREN

Wist u dat...
 
De uitgaansgroep Bezuidenhout een 

aantal leuke activiteiten heeft gepland, 

zoals op 7 juli: bustocht naar de Ker-

sengaard van de familie Vernooij in Co-

then (Meer informarie via: Anny Weijers, 

telefoon: 070-3837965)

Op dinsdag 8 juli a.s. Bezuidenhouters 

zelf vertellen over hun geschiedenis?

Vergissingsbombardement,Bibliotheek 

Haagse Hout vanaf 10.00 uur.

De Van Hoogstratenschool afgelopen 

jaar is verbouwd en nu er weer als 

nieuw uit ziet? 

In het najaar Staatsbosbeheer onder 

leiding van de boswachter excursies 

zal geven in het Haagse bos met de 

Haagse stadsdichter Harry Zevenber-

gen, die exclusieve poëzie workshops 

zal geven? Info bij Staatsbosbeheer tel: 

070-3851050.

Bibliotheek Haagse Hout een ‘4you-

plein’ heeft ingericht? Dit is een kast 

met boeken en dvd’s voor  kinderen die 

moeite hebben met lezen, zoals door 

gebrek aan kennis van de Nederlandse 

taal of dyslectie.

Er op zaterdag 12 juli a.s. een zomer-

feest is voor mantelzorgers en ook on-

bekende mantelzorgers welkom zijn? 

Voor meer informatie: www.cipo.org 

Digitale versies van deze wijkkrant ook 

op www.bezuidenhout.nl staan?

U zelf ook onderwerpen voor deze 

krant kunt aanleveren bij de 

redactie (zie colofon)?

COLUMNDoor Buurtvrouw Marianne

VASTE RUBRIEKENnummer 12 - juli 2008
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CULTUUR & INFO nummer 12 - juli 200808

Door Erik Fransen

De vakantietijd is aangebroken en dat betekent ook minder culturele activiteiten. 
Geen concerten en tentoonstellingen in de Christus Triumfatorkerk en ook het Ko-
ninklijk Conservatorium heeft een zomerstop. Toch kunt u ook de komende maan-
den nog voldoende genieten van cultuur in de wijk.

Van 4 juli t/m 11 juli zijn er de eindvoorstellingen van de Dansvakopleiding van het 
Conservatorium. Zoals elk jaar wordt afgesloten met een reeks voorstellingen waarin 
studenten klassieke en hedendaagse aspecten van hun opleiding tonen. Toegang € 8,50. 
Kaarten verkrijgbaar aan de ticketshop van het conservatorium (zie: www.koncon.nl).

De Christus Triumfatorkerk een ontwerpwedstrijd voor een sociale sofa organiseert? 
Vraag via Wilma Beeftink (email: wilmabeeftink@xs4all.nl of tel: 015-3618267) een 
blanco tekening van de bank op en lever deze uiterlijk 2 augustus bij het kerkelijk bu-
reau. Zie voor meer informatie www.socialsofa.nl

Ook dit jaar zijn er weer de Haagse Bosch concerten. Op 27 juli kunt u luisteren naar 
(en bewegen op!) de muziek met Caribische allure van de Haagse Latin Big Band. Op 
24 augustus is het slotconcert door de Koninklijke Politiekapel Haaglanden o.l.v. diri-
gent Jasper Staps. Toegang gratis (Plaats: Walther Boerweide, ingang naast het SER-
gebouw).

Ook in de zomermaanden biedt de Openbare Bibliotheek aan de Theresiastraat weer 
voorleesmiddagen voor kinderen (met daarna knutselen). Wel van tevoren even reser-
veren (www.bibliotheekdenhaag.nl/haagsehout). In juli en augustus is de bibliotheek op 
maandagen gesloten.

Op 5 juni vond de Netwerkbijeenkomst Kunst en Cultuur in Haagse Hout plaats. Doel 
was contact te leggen tussen kunstenaars, bewoners en kunstinstellingen in de buurt. 
Dat doel werd met  80 deelnemers meer dan bereikt.   Een uitgebreid verslag vindt u op: 
www.wijkcultuur.nl

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

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

aandacht aan te geven. Ook voor deze editie zijn wij op zoek gegaan 

naar een verrassend detail. 

De vorige foto uit editie 11 was voor bewoners een eenvoudig te herkennen 
detail. Het ging om een detail van het beeld ‘Girante’ dat staat op het kleine 
3-hoekige pleintje aan de Theresiatraat bij de Openbare Bibliotheek Bezui-
denhout. Een groot aantal bewoners had de juiste oplossing. Na loting is de 
volgende winnaar uit de bus gekomen: mevrouw J.M.A. Nauta. 
Van harte gefeliciteerd; de boekenbon ligt voor u klaar! 

Wij dagen u deze keer graag weer uit om in de wijk goed om u heen te 
kijken. Aan u de vraag: waar bevindt zich naastgelegen detail? Stuur uw 
antwoord per email of brief naar de redactie (zie Colofon). U maakt kans 
op een boekenbon ter waarde van €15,00 die door het kantoor van Mr. 
E. Fransen ter beschikking wordt gesteld. Let wel: mededinging is voor-
behouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Waar bevindt zich dit detail?...            Foto: Mathieu Kastelijn

CULTUURAGENDA BEZUIDENHOUT

De redactie van 

Bezuidenhout Nieuws 

wenst u een fijne 

zomervakantie! 

Wij zijn op zoek naar: 

- NIEUWE REDACTIELEDEN
- ADVERTENTIEWERVER(S)
- WEBSITE BEHEERDERS 

die het BN-team komen versterken.

Interesse? Neem dan gerust even contact 

op met Marieke Willemsen (hoofdredacteur) 

via: bezuidenhoutnieuws@gmail.com

VIND JE HET LEUK OM TE SCHRIJVEN?
dan is de redactie op zoek naar jou!
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C1000 in de Theresiastraat 
wordt Albert Heijn
De C1000 in de Theresiastraat gaat 
haar deuren sluiten en in het pand 
wordt een Albert Heijn gevestigd. 
Dit zal in de loop van november 
gebeuren. De kapper naast de C1000 
is al per 1 september gesloten en 
als reden wordt uitbreiding van 
de supermarkt opgegeven. Over 
de huidige AH-winkels zegt een 
woordvoerder: “De andere Albert 
Heijn-winkels in de straat blijven 
gewoon open. Het is dus niet zo dat 
een van deze twee winkels in de 
straks voormalige C1000 komt.”

Wijkkrant Bezuidenhout Midden en Oost nummer  13 - oktober 2008
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Postkantoor op Theresiastraat 
wordt ING Bank
Per 2009 zal de Postbank uit het 

straatbeeld van de Theresiastraat 

verdwijnen. De bekende blauwe 

leeuw zal in heel Nederland 

veranderen in oranje van de ING. 

Na het einde van dit jaar kunt u 

voor al uw bankzaken dan ook bij 

de ING bank terecht. Lees meer op 
pagina 3. 

Perikelen rond Haagse Hopje  
Het Spaarwaterveld is een prachtig 
speelterrein met een groot grasveld.                                                                 
Er zijn veel sport- en spelmaterialen 
die je kunt lenen om mee te spelen 
of sporten als het Haagse Hopje 
tenminste open is. Er zijn afspraken 
over de openingstijden, maar die 
worden niet nagekomen. 
Lees meer op pagina 2.

Franchise Spar opent haar 
deuren in de wijk
Alsof tijden herleven; supermarkt 

Spar is weer terug in Bezuidenhout. 

Op 23 september jl. opende de win-

kel haar deuren bij het Stuyvesant-

plein voor bewoners uit de wijk. 

Naast garage Waldschmidt is in 

korte tijd hiervoor een ruimte om-

getoverd tot een nieuwe buurtsuper. 

De nieuwe Spar op het Stuyvesantplein.
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Haagse Hopje kan alleen op vrijwilligers draaien

WIJKINFO nummer 13 - oktober 2008

Stichting VÓÓR Welzijn
houdt zich niet aan
de subsidieafspraken.

Haagse Hopje Haagse Hout           

Wie vooroordelen over gehannes 
met voorzieningen voor de       bur-
ger bevestigd wil zien, hoeft alleen 
maar te gaan informeren hoe het 
beheer en de openingstijden van 
het Spaarwaterveld en het Haag-
se hopje geregeld zijn. Je krijgt 
te horen dat de gemeente de ope-
ningstijden heeft vastgelegd in 
een raadsbesluit, dat in een con-
venant het gebruik van het terrein 
is geregeld en dat VÓÓR Welzijn, 
als exploitant, verantwoordelijk 
is voor het openhouden van deze 
voorziening. Waarbij VÓÓR zich 
moet houden aan subsidieafspra-
ken met betrekking tot de door 
de gemeenteraad vastgestelde 
openingstijden. Voor de feitelijke 
openingstijden moet je dus bij 
VÓÓR Welzijn zijn. Maar vraag 
er niet naar. De verantwoorde-
lijke regiomanager heeft er geen 
direct antwoord op. 

Door Adriaan Pels

Er zijn nog steeds klachten over het 
open zijn van het Haagse Hopje op 
het Spaarwaterveld, terwijl het ook 
onduidelijk is wanneer de hekken 
gesloten zijn. Het stadsdeelkantoor 
is het adres voor informatie hierover 
en het eerste antwoord is: ‘de zaak 
is gecompliceerder dan het lijkt’. 
Dat zullen we vaker horen.
Over het openen en sluiten van de 
hekken is men gauw klaar. Noch 
op het stadsdeelkantoor, noch bij 
VÓÓR Welzijn kan men vertellen 
wie dat doet. Laat staan dat er iets 
over de tijden gemeld kan worden, 
of over het beleid: waarom één hek 
open, twee dicht, bijvoorbeeld.

Vragen aan B & W
Over de problemen met de ope-
ningstijden van het Hopje op het 
Spaarwaterveld stelde PvdA-ge-
meenteraadslid Saskia Mulder in 

januari dit jaar al vragen aan B&W 
en in de antwoorden werd toegege-
ven dat VÓÓR de overeengekomen 
openingstijden heeft verminderd, 
zonder de gebruikers daarbij te be-
trekken. Op nieuwe vragen van 
Mulder over de openingstijden van 
hopjes in het algemeen antwoordde 
B & W in april: “Nee, er wordt niet 
van de (door de raad vastgestelde) 
regel afgeweken.” Maar op hetzelfde 
moment publiceerde VÓÓR op zijn 
website toch andere openingstijden. 

Die zijn begin dit jaar door het stads-
deelkantoor en de welzijnsorganisa-
tie samen vastgesteld omdat VÓÓR 
wegens capaciteitsproblemen niet 
helemaal kon voldoen aan de afspra-
ken. Althans volgens de lezing van 
de woordvoerder op het stadsdeel-
kantoor. VÓÓR houdt het op bud-
gettaire redenen. Maar waar het om 
gaat is dat de welzijnsorganisatie al-
leen geld beschikbaar heeft voor het 
geven van professionele steun aan 
het beheer, maar het   beheer zelf 

moet door vrijwilligers gebeuren. 
En men slaagt er niet in daar vol-
doende van te krijgen. 

Voorlopige regeling
Besloten werd dat het hopje in elk 
geval op alle doordeweekse dagen 
enige tijd open is totdat VÓÓR zijn 
zaken op orde heeft. Door middel 
van verschillende acties (via gerich-
te wervingscampagne, intensieve 
samenwerking met andere partners 
zoals het wijkberaad Bezuidenhout, 
de omliggende scholen, stichting 
Boog, ouders en omwonenden) 
zouden vrijwilligers worden ge-
zocht. Deze zullen vervolgens wor-
den ingezet voor het weer optimaal 
draaien van het hopje.
Na de, inmiddels verstreken, pe-
riode die VÓÓR kreeg om te rap-
porteren hoe ze haar verplichtingen 
denkt na te komen, wordt op basis 
van de geboekte resultaten de situ-
atie beoordeeld en maatregelen ge-
nomen. 
Afgesproken werd ook dat VÓÓR 
intussen via alle mogelijke kanalen 
de gebruikers en bewoners zou in-
formeren over de huidige openings-
tijden. Zoals gezegd, kon echter de 
verantwoordelijke regiomanager 
die tijden niet eens zelf direct noe-
men. Na een dag kwam hij op het 
volgende overzicht: april t/m okto-
ber: maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag: 15.00 tot 18.00 uur en 
woensdag 14.00 tot 18.00 uur. Met 
daarbij het voorbehoud: deze tijden 
moeten in de praktijk worden nage-
komen. Een garantie geeft VÓÓR 
dus niet. En vraag niet naar het 
waarom; een afdoend antwoord zul 
je niet krijgen. Wordt ongetwijfeld 
vervolgd.
Opgeven als vrijwilliger?  
Bel VÓÓR Welzijn op tel: 070 304 73 40
Vragen naar Kees Pinster 
e-mail: kpinster@voorwelzijn.nl
of Roni Groeneweg
e-mail rgroeneweg@voorwelzijn.nl
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Postkantoor Theresiastraat wordt ING Bank
 

Door Adriaan Pels

Het staat vast dat door de scheiding 
van de Postbank en TNT Post ook 
het postkantoor in de Theresiastraat 
in zijn huidige vorm zal verdwijnen. 
Wanneer is nog niet bekend; in elk 
geval in de periode begin 2009 tot 
eind 2012. Maar na de sluiting zal 
men als Postbankklant voor bank-
zaken – geld storten, opnemen en 
versturen, een bankpas ophalen, et 
cetera – toch nog op hetzelfde adres 
terecht kunnen. Want hier komt een 
nieuwe vestiging van ING Bank, 
waarin de Postbank is opgegaan.

De verkoop van postzegels, de afhan-
deling van pakketten en aangetekende 

stukken wordt door TNT Post onder-
gebracht in supermarkten en buurtwin-
kels.Woordvoerder Floris Sterk van
Postkantoren BV wil echter graag be-
nadrukken dat de sluiting van het post-
kantoor in de Theresiastraat pas dan aan 
de orde zal komen, als in de omgeving 
voldoende dienstverleningspunten van 
TNT Post zullen zijn gevestigd en het 
ING-kantoor operationeel is.

Blauw wordt oranje
Vanaf 2009 zal de blauwe leeuw uit 
het Nederlandse straatbeeld verdwij-
nen. Volgens ING-directielid Bart 
Schlatmann worden de Postbankklan-
ten daar niet slechter van. “Voor de 

nog 250 in bedrijf zijnde postkantoren 
komen in de jaren vanaf 2009 283 ver-
nieuwde, laagdrempelige ING-kanto-
ren in de plaats, die ook ’s avonds en 
in het weekend open zullen zijn. Daar-
naast kan men voor kasdiensten en ser-
vicehandelingen ook nog steeds terecht 
bij de 550 bestaande verkooppunten 
in winkels, zoals Bruna.”Yme Pasma, 
directeur TNT Post, wijst erop dat een 
groot deel van zijn klanten al de weg 
naar supermarkten en buurtwinkels 
hebben gevonden voor het kopen van 
postzegels. “Die service gaan wij uit-
breiden en de ruim 1850 verkooppun-
ten van TNT Post in winkels zullen met 
minimaal 750 toenemen.”
 

Door Marianne van Raaij

Straatnamen kwamen spontaan 
voort uit het aanzien van deze 
plek of de functie die de gebou-
wen die er stonden hadden. Dat 
veranderde toen de industrie op-
kwam en arbeiders aantrok of, 
zoals in Den Haag het Rijk der 
Nederland ministeries en kanto-
ren stichtte waar ’s Lands zaken 
geregeld werden. De ambtenaren 
moesten ook wonen en de stad 
breidde zich snel uit. Gevolg: veel 
nieuwe wijken en straten die een 
naam moesten hebben.

Lange tijd ging dat voor de vuist 
weg. Bouwondernemers die de 

naamgeving in handen hadden 
noemden het naar wat er stond. 
Dat dat tot wildgroei kon leiden 
zie je aan de Koningin Emmaplein,  
Emmapark, Emmastraat, Wilhelmi-
nastraat, Adelheidstraat en There-
siastraat: allemaal vernoemd naar 
Koningin Regentes Emma.

Later nam de gemeente de naam-
geving op zich en bracht er een sy-
steem in. Wijken kregen ieder een 
thema en dan vooral van beroemde 
landgenoten uit de vaderlandse ge-
schiedenis: Schilders, Zeehelden, 
Geuzen, Staatslieden. Pas toen de 
vaderlandse geschiedenis uitgeput 
was kwamen de vogels, de vruch-

ten, bomen en de plaatsnamen aan 
de beurt zodat je aan de straatnaam 
direct kon zien waar die lag. Daarbij 
kreeg elke straat het nu nog gehan-
teerde blauwwitte naambordje. Zo 
konden hulpdiensten, maar ook de 
gewone Hagenaar makkelijker hun 
weg vinden in de zich steeds meer 
uitbreidende stad.

Om alvast één misverstand op te 
ruimen: de Laan van Nieuw Oost 
-Indië heet niet naar de voormalige 
kolonie, maar is de naam van een 
herberg die in de 17e eeuw lag op 
de plek waar deze laan de Bezuiden-
houtseweg kruist. Wordt vervolgd!

Hoe komen onze straten aan hun namen?

advertentie
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Een jarige wijkbibliotheek
Vrijdag 26 september bestaat bibliotheek Haagse Hout 30 jaar!

Door Marieke Willemsen

Precies dertig jaar geleden open-
de de toenmalige wethouder van 
Volkshuisvesting, Jeugd, Sport 
en Recreatie de heer P. Vink Bi-
bliotheek Bezuidenhout aan de 
Theresiastraat. In 2001 werd de 
bibliotheek verbouwd en uitge-
breid met als resultaat een lichte 
moderne vestiging (met een te-
lematicacentrum) en kreeg als 
naam Bibliotheek Haagse Hout. 
De bibliotheek werd daarmee de 
wijkbibliotheek voor Mariahoeve 
en Bezuidenhout. 

Om dit te vieren had bibliotheek 
Haagse Hout op vrijdag 26 septem-
ber jl. al zijn leden, bezoekers en 
bewoners van Mariahoeve en Be-
zuidenhout een kopje koffie of thee 
met wat lekkers klaarstaan.

Presentatie programma
Ook presenteerde de bibliotheek 
tegelijkertijd met haar 30-jarige 
bestaan een gevarieerd activiteiten-
programma voor het komende jaar. 
Alvast een paar van deze activitei-
ten op een rij:

Exposities en verzamelingen
De bibliotheek geeft wijkbewoners 
de mogelijkheid om hun verzame-
lingen, schilderijen en foto’s te ex-
poseren. 

Internetcursussen voor senioren
De bibliotheek spant zich al jaren 
in om internet voor alle Haagse 
burgers beschikbaar te maken. Zo 
ook bibliotheek Haagse Hout. Dit 
doen zij door middel van het tele-
maticacentrum en internetcursus-
sen. Tijdens de cursussen leren de 
deelnemers over het gebruik van de 
computer en de geheimen van het 
internet. 

Nederland leest
Dit jaar is de derde editie van  
Nederland leest. Van 17 oktober t/m 
14 november ontvangen leden van 
de bibliotheek het cadeautje ‘Twee 
vrouwen’ van Harry Mulisch, de be-
roemdste schrijver van Nederland. 

Op vrijdagavond 14 november van 
19.30 tot 21.30 uur is er in biblio-
theek Haagse Hout een slotavond 
met muziek, een hapje en een 
drankje waarin we met elkaar in ge-
sprek gaan over het boek van Harry 
Mulisch. Gespreksleider is Marjan 
Overdijk, Neerlandica en ouddocen-
te aan het Johan de Witt gymnasium 
te Dordrecht. Momenteel begeleidt 
zij Leeskringen in de bibliotheken 
Benoordenhout, Haagse Hout en 
Scheveningen.

Kinderboekenweek
Woensdag 1 oktober tot en met za-
terdag 11 oktober vindt dit jaar de 
54e Kinderboekenweek plaats. Dit 
jaar staat geheel in het teken van de 
poëzie en heeft als motto “Van rijm 
tot rap”. 
Ook dit jaar zullen veel groepen van 
basisscholen uit Mariahoeve en Be-
zuidenhout de in thema versierde 

bibliotheek bezoeken. Daarnaast 
lezen we op woensdagmiddag 1 en 
8 oktober (tussen 14:00 en 15:00) 
voor uit bekroonde boeken.   

De Betovering
In de herfstvakantie is er, in het ka-
der van het festival De Betovering, 
op vrijdag 24 oktober tussen 15:00 
en 16:00 een boeiend muziektheater 
in de bibliotheek. De voorstelling 
heet Midzomernachtsdroom en het 
wordt gespeeld door Serge Bosman. 
Kinderen vanaf 7 jaar kunnen zich 
hier gratis voor opgeven.

Bibliotheek Haagse Hout

Openingstijden
maandag 11:00 - 20:00 uur
dinsdag  11:00 - 17:00 uur
woensdag 11:00 - 17:00 uur
donderdag 11:00 - 17:00 uur
vrijdag  11:00 - 17:00 uur
zaterdag  11:00 - 16:00 uur

zondag  gesloten

Tip: de bibliotheek sluit op een vast 
tijdstip. Enkele minuten voor sluitings-
tijd kunt u daarom alleen nog boeken 
retourneren.

Bibliotheek Haagse Hout
Theresiastraat 195
2593 AJ  Den Haag
tel: 070 - 3850579
www.bibliotheekdenhaag.nl
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Algemene Bewonersvergadering 
Op 27 oktober a.s. organiseert het be-
stuur van het Wijkberaad Bezuiden-
hout de jaarlijks terugkerende Algeme-
ne Bewonersvergadering. Tijdens deze 
avond geeft het bestuur uitleg over de 
gang van zaken binnen het wijkberaad 
en vertellen vertegenwoordigers van 
de aangesloten werkgroepen waar zij 
mee bezig zijn. Ook bewoners kunnen 
hun zegje doen. Heeft u vragen over 
uw buurt of opmerkingen en suggesties 

voor de verbetering van uw leefomge-
ving, kom dan naar deze avond. 

Onder voorbehoud
Het is de bedoeling om op deze avond 
het thema ‘cultuur’in de wijk’ te behan-
delen. Denk hierbij aan de plannen om 
het conservatorium te verplaatsen, of 
aan de kunstwerken in de wijk, de haag-
se bosconcerten, enz. Een en ander zal 
met en door de cultuurmakelaar van de 

Veilig wonen in een veilige wijk is 
belangrijk. Daarom is er afgelopen 
zomer al  in Bezuidenhout-West een 
woninginbraakpreventie-actie gehou-
den. De vrijwilligers van de Buurtpre-
ventie Bezuidenhout-West beoordeel-
den samen met de politie van bureau 
Overbosch alle voordeuren in de Van 
de Boschstraat, Schenkkade en Vol-
kerakstraat op inbraakgevoeligheid.

Bij een aantal woningen kon de voor-
deur beter beveiligd worden tegen wo-
ninginbraak. Hier werd aangebeld en 
kregen de bewoners tips over mogelijke 
verbeteringen. Bij woningen waarvan 
de bewoners niet thuis waren is een in-
formatiepakket achtergelaten. 

Het doel van de actie was bewoners 
alert te maken op verbeteringen op het 
gebied van de beveiliging van hun wo-
ning. Door het nemen van (vaak een-
voudige) maatregelen kunt u de kans 
op woninginbraak namelijk aanzienlijk 
verminderen. 

Veel bewoners reageerden enthousi-
ast op deze inbraakpreventie-actie. De 
vrijwilligers van de buurtpreventie en 
wijkagent Hans van der Linde kijken 
dan ook terug op een geslaagde actie. 

M-Meldingen
Ook is er weer sprake van het ont-
mantelen van hennepkwekerijen in de 
wijk. De gemeente Den Haag geeft aan 
de aanpak hiervan een hoge prioriteit. 
Handig om als bewoner tg te weten is 
dat u via de zogenaamde M-lijn van 
politie Haaglanden melding hiervan 
kunnen maken. Zo kunt u anoniem 
klikken over mogelijke hennepkwe-
kerijen, zonder daarbij slachtoffer te 
worden van repressailles. “Dit komen 
wij als politie namelijk weleens te-
gen”, aldus wijkagent Van der Linde. 

Het M-Melding telefoonnummer is 
bereikbaar via tel: 0800-7000. U krijgt 
dan een medewerker van M. aan de 
telefoon. Deze medewerker vraagt zo-
veel mogelijk feiten. De medewerker 
van M-lijn beoordeelt of de informatie 
die u geeft relevant en concreet genoeg 
is om aan collega’s door te geven. Als 
dat niet het geval is, wordt dat direct 
tegen u gezegd.

Een concreet voorbeeld van het ano-
niem melden: een 80-jarige buurtbe-
woner op de Cornelis van der Lijnstraat 
kreeg afgelopen zomer bezoek van 
een onbekende man, die vertelde dat 
hij de kachel kwam schoonmaken. Dit 
deed de man, waarna hij een rekening 

van 187,50 euro presenteerde. Omdat de 
buurtbewoner niet zoveel geld in huis 
had, zijn zij samen geld gaan opnemen 
bij een pinautomaat. De buurtbewoner 
vond het toch wel een raar voorval en 
heeft later contact opgenomen met de 
politie via de M-lijn. 

Babbeltrucs: wat kun u er aan doen?
De politie waarschuwt met nadruk voor 
deze vorm van criminaliteit. Veel men-
sen denken dat dit “hen niet zal overko-
men’’. Toch loopt iedereen, jong en oud, 
de kans om het slachtoffer te worden 
van een babbeltruc. 
Het is dus zaak goed op te letten als u 
wordt aangesproken door een onbeken-
de. Het advies is dan ook om niet zomaar 
een onbekende in de woning toe te laten. 
Vraag om legitimatie en controleer dat. 
Laat de onbekende tijdens de controle 
buiten staan en doe of laat de voordeur 
dicht. Bel altijd de politie bij onraad, ook 
als ze niet bij u binnen zijn geweest. 

Bewaar geen grote contante geldbedra-
gen thuis en geef nooit uw pincode af. 
Ook niet als iemand van de ‘bank’ of de 
‘politie’ belt of voor uw deur staat. Geen 
enkele officiële instantie zal u ooit om 
uw pincode vragen. Die code is namelijk 
alleen voor u. Vraag, als u het niet ver-
trouwt, of ze op een ander moment terug 
willen komen. Probeer zo snel mogelijk 
op te schrijven hoe de mensen eruit za-
gen die bij u aan de deur zijn geweest 
en bel onmiddellijk de politie, ook als ze 
niet bij u binnen zijn geweest. Het tele-
foonnummer is 0900-8844.

gemeente Den Haag worden besproken. 
Let op de nadere aankondiging hierover 
op onze website www.bezuidenhout.nl 
of in de dag- of weekbladen.

Berichten van de wijkagent

Als bewoner kunt u zelf veel doen om uw 
woning extra te beveiligen tegen inbraak. 
Enkele voorbeelden:

Draai de deuren van uw woning op het 
nachtslot als u de woning verlaat, juist 
ook overdag;

Sluit uw ramen als u de woning verlaat;

Breng verlichting aan in uw portiek;

Plaats goedgekeurd hang- en sluitwerk.

Voor meer informatie over beveiliging van 

uw woning: kijk dan op www.politie.nl.

De bewonersavond wordt gehouden in het 

Wijk- en dienstencentrum Bezuidenhout 

aan de Johannes Camphuysstraat 25. 

De zaal is open vanaf 19.30 uur. Aanvang 

vergadering: 20.00 uur



INA’S EXCLUSIEVE MODE 

NU OOK IN BEZUIDENHOUT!

Bij Ina’S  Exclusieve Mode is elke klant speciaal. 

Wensen worden vertaald naar persoonlijk 

kledingadvies. Van sportief tot chic gekleed.

De wisselende collecties zijn eigentijds, draagbaar, 

goed te combineren en bijzonder. Verkrijgbaar van 

kledingmaat 36 tot 48 met bijpassende schoenen en 

accessoires. Kortom voor ieder wat wils!

Naast de vele exclusieve merken,  hebben wij ook 

ons eigen label: Ina’S mode.

Onze vriendelijke prijzen met veel combinatie-

mogelijkheden maken uw kledingkeuze eenvoudiger.

Kom ook eens langs bij Ina’S Exclusieve Mode. 

Wij heten u van harte welkom op dinsdag t/m 

zaterdag van 10.00-17.30 uur.

Graag tot ziens in een van onze filialen!
 

Theresiastraat 26

Thomsonplein 12

Deltaplein 509 (Kijkduin)

Ina’S Exclusieve Mode

www.inasmode.nl
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Zoals iedereen heb ik servies. Glas natuurlijk: borrelkelkje, wijnglas, melktumbler en 

bierpul. Daarnaast aardewerk: soepkommen, mokken, borden, schalen, schotels, kop-

jes en nog zo wat. Bonus: een stenen keukenvloer. Extra bonus: een granieten gang. 

Zomerbonus: een granieten terras. Wie ook over deze extra’s beschikt kent het: makke-

lijk schoon te houden (zoals mijn moeder riep toen ze het nieuwe adres kwam keuren) 

maar fataal voor breekbare waar. Je kunt het als spreuk op een wandtegel zetten: alles 

wat valt breekt. Kukelt er wat van de stapel op je dienblad  dan kun je ongezien stoffer 

en blik pakken.Heb je ook nog katten die, ondanks alle kittekat  juist op het aanrecht 

hun jachtinstinct willen uitleven. Plus altijd wel een kennis die bij de barbecue vertelt 

hoe breed de baai was of hoe enorm de schotels paella.

Geen ramp – niks erfstukken, wedgwood of kristal. Blokker zit in de Theresiastraat: 

we kopen gewoon weer bij. Maar helaas: die glazen, die borden zijn “uit het assor-

timent”. Dus kom je thuis met zes (minder verkopen ze niet) andere glazen of andere 

borden. Kortom het wordt een rommeltje met je servies.

Weeskinderen – zo noemde een kennis van mij die eenzame overblijfsels. Maar wat 

er mee te doen, als je ze eigenlijk nooit meer gebruikt? Voor allerlei welvaartsresten 

zijn er adressen: het Leger des Heils, de Kringloopwinkel of het asielzoekersgezin dat 

mijn zus geadopteerd heeft. Die kun je allemaal blij maken met je oude bankstel, kle-

ren waar je uitgegroeid bent, zelfs de antieke tv. Voor boeken waarvan je je afvraagt 

waarom je ze ooit hebt gekocht is het internet. Oud papier kun je sowieso in de milieu-

bak kwijt. Flessen gaan uiteraard in de flessenbak, en afgedragen schoenen, T-shirts 
etc. dump ik in een bak bij mijn moeder in de buurt. Hier schijnen ze poetslappen en 

voordeurmatten van te maken – prettig voor je geweten, dat al zo lijdt onder alle plas-

tic bij Albert Heijn.

Blijven die eenzame  restanten, maar ook de goedbedoelde cadeaus die je hartelijk in 

ontvangst neemt – maar eigenlijk afgrijselijk vind en je kasten puilen al uit

Mooie plant maar brrr, wat een pot. Hongaars sierbord – van de groep die je rondge-

leid hebt – en een Fins idem dito. En dan is er ook nog het spiegeltje van de voormalige 

bewoners dat je als overbodig in de schuur hebt gedeponeerd.

Weggooien mag niet: het Milieu en de Derde Wereld en de Ozonlaag. Op Koningin-

nedag met een tapijtje buiten gaan zitten? Niet zo’n succes in Den Haag en van Am-

sterdamse kennissen hoorde ik al dat  je, vanwege het enorme aanbod, ook niks meer 

kwijtraakt. Plezierig: bij mijn wekelijkse gang naar de glasbak zie ik glazen platen 

staan. Hoera! Ik moet nog wat opnieuw inlijsten – er viel wat van de muur toen de 

buren fors verbouwden. De week erna vind ik een prachtige glazen weckpot, en daarna 

twee schitterende boeken over wilde dieren. (naar mijn neefje.) Hierdoor geïnspireerd 

zet ik het apparaat waarmee je een aangebroken fles wijn op tafel kunt poneren ( nooit 
gebruikt)op de bak. Het is binnen een uur weg. Ook alle souvenirbordjes zijn snel ver-

trokken, evenals de eenzame exemplaren van mijn glasservies.

Was ik optimistisch over deze nieuwe manier van welvaartsresten delen – in het AD las 

ik dat de Gemeente Den Haag er paal en perk aan wil gaan stellen: het is rommelig, 

slordig, past niet in het straatbeeld etc. Begrijpen die ambtenaren daar hun doelgroep 

wel? Wij maken helemaal geen troep – we zoeken een aardige manier om van over-

bodige spullen af te komen. Zou je als wethouder, gemeenteraadslid of eenvoudige 

ambtenaar aan het denken moeten zetten.De eeuwige gang naar de supermarkt – plus 

papier en glas lozen – is er wat leuker, spannender van geworden: even kijken of 

iemand mijn spullen heeft meegenomen en  goh, daar staat zo’n groot bord waar je 

taart op kunt presenteren. (Het mijne heeft de laatste verjaardag en de kennismaking 

met de keukenvloer niet overleefd.) Van een vriendin hoor dat ze er haar detectives 

loost want die lees je toch maar een keer. In ruil trof ze een prima werkend koffiezetap-

paraat. Kortom, nog niets gemerkt  van een strenge milieupolitie die op de loer ligt 

bij de glas- en papierbakken om bekeuringen uit te delen, en zet daar dus nog steeds 

mijn welvaartsresten neer. Aldus: doe hetzelfde. Wij, gewone Hagenaars, hebben dat 

uitgevonden en uitgewerkt. Niet zeuren gemeente.

Restanten
Wist u dat...
 
CIPO dringend op zoek is naar vrijwilli-
gers voor de voorleesestafette? Het gaat 
om voorlezen voor groepen ouderen in de 
periode van 17 oktober tot 17 november. 
De vrijwilligers krijgen een masterclass, 
zodat ze goed voorbereid voor de groep 
staan.  
www.cipo.org   www.vraagwijzerdenhaag.nl

Stadsboerderij Reigershof wordt ver-
plaatst? Voor een nieuwe locatie heeft 
men het oog laten vallen op het Noordelijke 
deel van de Vlaskamp. Met een enquête is 
omwonenden en andere betrokkenen hier-
over naar hun mening gevraagd. Een dezer 
dagen wordt de presentatie van de uitslag 
daarvan verwacht.    

De tramsporen in het gedeelte tussen 
de Schenkkade en het NS-spoorviaduct 
van september t/m 19 december worden 
vervangen? Gelijktijdig wordt het asfalt in 
de rijbaan vernieuwd. De werkzaamheden 
beginnen op 1 september en duren tot 
19 december. Het werk wordt gefaseerd 
uitgevoerd.

Op 6 oktober a.s. het Voorburgs opera 
koor op uitnodiging van de Uitgaans-
groep Haagse Hout in WDC Bezuiden-
hout optreedt?

Het Overboschcollege gaat verhuizen? 
Vanaf deze maand starten ze op de Dia-
manthort.

Het boek met verhalen en foto’s en de 
luister-cd Vergissingsbombardement 
waarin (oud-)Bezuidenhouters zelf over 
hun geschiedenis vertellen te koop is bij 
Bibliotheek Haagse Hout?

Op het Stuyvesantplein een aantal afval-
containers, die het zicht belemmerden 
op het verkeer zijn verplaatst naar een 
plaats midden op het plein? Dit nadat de 
gemeente een aantal meldingen had gekre-
gen over de plaats van de containers. 

Wethouder Norder een spreekuur 
heeft? Wilt u meer informatie en wilt u een 
afspraak maken, neem dan contact op met 
het secretariaat van wethouder Norder 
tel: 3532852 of 3532966.

Digitale versies van deze wijkkrant ook op 
www.bezuidenhout.nl staan?

U zelf ook onderwerpen voor deze krant 
kunt aanleveren bij de redactie?

(zie colofon)

COLUMNDoor Buurtvrouw Marianne
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CULTUUR & INFO nummer 13 - oktober 200808

Door Marieke Willemsen & Leon Smet

De vakantietijd is voorbij dat betekent nieuwe cursussen en culturele activiteiten. En 
kunt u weer genieten van cultuur in de wijk.

Christus Triomfatorkerk 
Zoals altijd kunt u hier elke 2e en 4e donderdag van de maand luisteren naar concerten 
van studenten van het Koninklijk Conservatorium. Aanvang 12.30 uur; toegang gratis. 
Voor meer informatie zie: www.koncon.nl

Op zondag 5 oktober a.s. wordt in een speciale dienst om 15.00 uur ds. Berit Bootsma-
Gerritsen uit Amsterdam bevestigd als wijkpredikante van de Christus Triumfatorkerk. 
In verband hiermee vervalt deze zondag de reguliere zondagdienst (om 10.00 uur).

Biblbiotheek Haagse Hout
Kinderboekenweek in bibliotheek Haagse Hout. Daarnaast lezen ze op woensdagmiddag 
1 en 8 oktober (tussen 14:00 en 15:00) voor uit bekroonde boeken.  

Op vrijdag 24 oktober tussen 15:00 en 16:00 een boeiend muziektheater in bibliotheek 
Haagse Hout. De voorstelling heet Midzomernachtsdroom en het wordt gespeeld door 
Serge Bosman. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen zich hier gratis voor opgeven.

In Gallery Art Korner aan de Bezuidenhoutseweg worden verschillende exposities 
gehouden gericht op niet-westerse culturen. In de maanden oktober/November zal een 
speciale tentoonstelling worden gehouden “Marius Bauer, back in The Hague”.
Bauer (1867-1932) is Nederland’s bekendste orientalist.
De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met de “Bauer Documentation 
Foundation”, welke onlangs de “Bauer Collection of the late Mr George Neven” heeft 
aangeschaft. Voor meer informatie zie: www.galleryartkorner.nl

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

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

De vorige foto uit editie 12 was voor bewoners een moeilijk te herkennen detail. Het 
ging om een detail van de gevelversiering die op de gebouwen boven de Fortis Bank en 
de winkels aan de Laan van NOI te vinden is. Maar een klein aantal bewoners had de 
juiste oplossing. 

Na loting is de volgende winnaar uit de bus gekomen: M.CH.J. Toneman. 
Van harte gefeliciteerd, de boekenbon ligt voor u klaar! 

Wij dagen u deze keer graag weer uit om in de wijk goed om u heen te kijken. Aan u 
de vraag: waar bevindt zich naastgelegen detail? Stuur uw antwoord per email of 
brief naar de redactie (zie Colofon). U maakt kans op een boekenbon ter waarde van 
€15,00 die door het kantoor van Mr. E. Fransen ter beschikking wordt gesteld. 
Let wel: mededinging is voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de 
uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Waar bevindt zich dit detail?...

advertentie

CULTUURAGENDA BEZUIDENHOUT

Een leuke en voor de wijk ook zeer waardevolle 
functie waarin je niet alleen kennis kunt nemen 
van alle zaken die in onze wijk spelen, maar 
waarin je ook in contact komt met gemeentelijke 
instellingen, fondsen, de wijkkrant en heel veel 
andere vrijwilligers met leuke ideeën. 

Gemiddeld ben je hieraan 1 tot 1,5 uur per 
week kwijt. Dat valt dus reuze mee. Het 
volgen van een korte cursus behoort tot de 
mogelijkheden. 
Meer info via Harold Thijssen, tel.nr. 3855163 
of per e-mail: har100@zonnet.nl

Wij zijn op zoek naar: 

- NIEUWE REDACTIELEDEN
- ADVERTENTIEWERVER(S)
- WEBSITE BEHEERDERS 

die het BN-team komen versterken.

Interesse? Neem dan gerust even contact 
op met Marieke Willemsen (hoofdredacteur) 
via: bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Ben jij nieuwsgierig?
Dan is de redactie op zoek naar jou!
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Als ze allemaal doorgaan, zal het 
Bezuidenhout daveren van de ac-
tiviteiten in 2009. Wat er allemaal 
gaat en moet gebeuren staat in het 
activiteiten-/uitvoeringsplan van het 
Stadsdeel Haagse Hout, dat weer een 
uitwerking is van het stadsdeelplan. 
Stadsdeelwethouder Marnix Norder 
kwam een en ander toelichten en een 
afvaardiging van de gemeenteraads-
commissie Stadsdelen kwam met de 
bewoners praten over hun wensen.

Door Adriaan Pels

Er komt in 2009 duidelijkheid over de 
toekomst van de woningen in de Pijnac-
ker Hordijkstraat. Woningstichting 
Haag Wonen wil ze vervangen door 
nieuwbouw, maar de gemeente voelt 
meer voor renoveren van deze huizen, 
die historische waarde wordt toege-
kend, en bepaalde woningen     samen-
voegen. Norder verwacht half 2009 
de beslissing. Die is dan ook gevallen 
voor het terrein achter de Spaarwater-
straat. Aegon moet 1 augustus verdwe-
nen zijn en begin 2010 denkt men te 
gaan bouwen. Er komen in ieder geval 
vijf eengezinswoningen. Het gebouw 
van het Overboschcollege wordt gere-
noveerd en er komt een andere school 
in. Welke is nog niet bekend.

Een ingrijpend karwei is de vervanging 
van de riolen in Bezuidenhout-Midden, 
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rond het Van Imhoffplein. Tegelijker-
tijd worden de straten opnieuw inge-
richt. De herinrichting van de Juliana 
van Stolberglaan is echter van de lijst 
voor 2009 afgevoerd. 

Jeugd en ouderen

De groenstrook rond de speellocatie 
Spaarwaterveld wordt verbeterd en er 
wordt gedacht aan een speelplaats tus-
sen de Theresiastraat en de Bezuiden-
houtseweg, waarbij het Emmapark of 
de Helenastraat in aanmerking komt.
Verder kondigde Norder aan alterna-
tieven te gaan bieden aan de jongeren 
die het Stuyvesantplein en de Schenk-
strook als hangplekken gebruiken. 
Begeleiding naar andere activiteiten, 
werk, scholing, en een Centrum voor 
Jeugd en Gezin moeten voor oplossin-
gen zorgen.

Ook staat de bestrijding van eenzaam-
heid onder ouderen op de agenda. Een 
wens vanuit de wijk in verband daar-
mee is het ook ’s avonds openen van 
het Wijk en Dienstencentrum. Andere 
verlangens van bewoners zijn: bankjes 
op de Vlaskamp, bestrijding van straat-
beschadigingen door wortelgroei van 
bomen, ondergrondse vuilcontainers 
op de meeuwenplaag tegen te gaan en 
nieuwe aandacht voor de geluidsover-
last in het Beatrixkwartier die nog lang 
niet is opgelost. 

KLEUTERS OP ’PRAKTIJK’BEZOEK BIJ SUPERMARKT
Door El Hoek

Een kleutergroep van de Dr. M.M. den 
Hertogschool ging afgelopen maand 
een dag op bezoek bij het grote AH-
filiaal in de Theresiastraat. Hier kre-
gen ze de gelegenheid een kijkje ach-
ter de schermen te nemen en leerden             
tijdens een speurtocht meer over de 
supermarkt in hun wijk. Op school is 
de groep dankzij de kennismaking nog 
enthousiaster bezig met hun ‘eigen’ge-
maakte supermarkt.

UITNODIGING

nieuwjaarsreceptie 

Het Wijkberaad nodigt alle bewoners 

van Bezuidenhout uit voor de jaarlijkse 

nieuwjaarsreceptie op 12 januari van 

17.00 tot 19.00 uur.

U bent van harte welkom in het Wijk- 

en diensten Centrum Bezuidenhout 

aan de Johannes Camphuysstraat 25.

Kom ook en ontmoet uw 
buurtbewoners!

* *

De redactie van het Bezuidenhout 

Nieuws wenst u fijne feestdagen en 
een voorspoedig 2009!

Samen boodschappen doen  

Foto: Dr. M.M. den Hertogschool
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Onze berichtgeving over de proble-

men met het Haagse Hopje op het 

Spaarwaterveld en de vestiging van 

een derde filiaal van Albert Heijn in 
de Theresiastraat zijn niet onopge-

merkt gebleven. Het resulteerde in 

twee acties van lezers.

Door Adriaan Pels

Het door ons geconstateerde onver-
mogen van het Stadsdeelkantoor en de 
welzijnsorganisatie VÓÓR om zich te 
houden aan door de gemeenteraad vast-
gestelde openingstijden van het Hopje, 
was voor PvdA-gemeenteraadslid  
Saskia Mulder reden zich nogmaals tot 
wethouder Sander Dekker te wenden. 
Ze had spreektijd gereserveerd op de 
agenda van de raadsvergadering op 8 
oktober, maar doordat de wethouder 
toen ter verantwoording werd geroe-
pen inzake het ADO-stadion, moest 

haar onderwerp worden geschrapt. 
Mulder heeft intussen andere moge-
lijkheden aangegrepen, maar resultaten 
van haar inspanningen zijn helaas nog 
niet bekend.

Nu de C1000 in de Theresiastraat een 
filiaal van Albert Heijn wordt, heeft 
Ahold drie filialen op een klein gebied 
en is er door het ontbreken van een 
andere supermarkt geen sprake meer 
van een redelijke keuze. Dit bracht een 
wijkbewoner ertoe dit bij de Nederland-
se Mededingingsautoriteit (NMa) aan te 
kaarten. Haar klacht werd als volgt be-
antwoord:
“In eerdere besluiten heeft de NMa 
geoordeeld dat Schuitema (C1000) en 
Ahold (Albert Heijn) als één onder-
neming beschouwd kunnen worden. 
Ahold was in het bezit van een meer-
derheidsaandeel in Schuitema en kon 
daardoor een beslissende invloed uitoe-

fenen op de activiteiten van Schuitema. 
Dit komt erop neer dat de C1000 (…) 
feitelijk al onderdeel uitmaakte van 
Ahold en er dus niets is veranderd aan 
de positie van Ahold in de Theresias-
traat in Den Haag.”

Op de monopolypositie, waar het in de 
klacht om gaat, en die dus eigenlijk al 
bestond, gaat de NMa niet in. Reden 
voor de onze wijkbewoonster zich nu 
tot de Consumentenbond te wenden. 

Wie deze actie wil steunen of zich als 

tegenstander wil betonen, kan een 

brief sturen naar de redactie van het 

Bezuidenhout Nieuws 

adres: J. Camphuysstraat 25, 2593 CH 

Den Haag of per e-mail naar:

bezuidenhoutnieuws@gmail.com  

De redactie zal deze dan doorsturen 

naar de betrokken wijkbewoonster. 

NIEUWE BOMEN VOOR EEN GROENER BEZUIDENHOUT
Bewoners denk en beslis mee met de gemeente!

Bezuidenhout krijgt nieuwe be-

planting. De Laan van Nieuw 

Oost-Indië, Theresiastraat, Adel-

heidstraat en Van Imhoffstraat  

krijgen nieuwe bomen. Voor 

de laan is er  gekozen voor Ro-

binia’s, beter bekend onder de 

naam Acacia. Hiermee hoopt de 

gemeente de laan in stijl haar al-

lure van vroeger te geven. Het is 

de bedoeling dat de bomen lang 

zullen leven, bij voorkeur langer 

dan vijftig jaar. 

Door Nike van der Wenden

Om nieuwe bomen te planten is het 

van belang de bodem drastisch voor 

te bewerken. Daarom zijn rondom 

de plekken waar de bomen komen 

te staan onder het wegdek een 

soort matten geplaatst van flexibel 
plastic met daarboven zogenaamd 

worteldoek. Dit maakt dat de 

wortels niet door het asfalt kunnen 

groeien en ze geen druk hebben te 

verduren van langskomend verkeer 

of geparkeerde auto’s. Daarnaast zijn 

de plekken gevuld met voedzame 

bomengrond. Dit is allemaal 

mogelijk vanwege het feit dat deze 

laan geheel opnieuw is ingericht.

Voor wat betreft de Theresiastraat 

was de gemeente genoodzaakt om 

de bomen die hier met ziek of oud 

waren te rooien. Rondom de plekken 

waar de stronken staan zit de grond 

vol met leidingen en kabels voor 

gas, water, elektriciteit en telefoon 

en deze kunnen niet zomaar gesloopt 

worden. De landelijke richtlijn voor 

herbeplanting maakt dat onderzocht 

moet worden of de grond niet 

vervuild is geraakt. Daar komt voor 

deze straat nog bij dat er zelfs een 

‘geheime’ kabel schijnt te liggen, 

waar alleen het Ministerie van 

Defensie zeggenschap over heeft. 

Getracht wordt nu om toch ruimte 

te creëren om de bomen terug in de 

Theresiastraat te krijgen.

Het Stadsdeel Haagse Hout wil 

graag dat beplanting veelal in 

overleg met de bewoners gebeurt. 

Bij de Van Imhoffstraat is dit goed 

gelukt. Hoe fraai een straat met 

bomen ook kan zijn, men wil er niet 

graag de schaarse parkeerruimte 

voor opofferen. De oplossing: in 

deze straat worden sierlijke bomen 

in de voortuinen geplaatst! 

In de nabije toekomst worden ook 

de bomen in de Adelheidstraat 

vervangen. De gemeente stelt het 

op prijs als ook hier de bewoners 

meebeslissen. Wat te denken van 

de Amberboom  met bladeren 

sierlijk als van de Japanse esdoorn? 

Of de witte Himalayaberk? De 

Schijnbeuk houdt het hele jaar 

groene bladeren. 

Voor meer informatie kunt u terecht 

op de website van de gemeente: 

www.denhaag.nl.
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HET GAAT GOED MET HET WIJKBERAAD  

Door Adriaan Pels

Op de laatst gehouden bewoners-

vergadering kwamen voorzitter 

Arènso Bakker en penningmees-

ter Harold Thijssen met louter 

goed nieuws over het Wijkberaad 

Bezuidenhout. Het uitgangspunt 

dat werkgroepen zich met de  ver-

schillende wijkgerichte onderwer-

pen bezighouden en het Wijkbe-

raad adviseert en geeft financiële 
en administratieve ondersteuning 

biedt, blijkt steeds meer een goede 

formule.

Het waren vooral de werkgroepen 

Bezuidenhout-Oost en -Midden die 

succesvolle activiteiten konden mel-

den. Zoals inbreng bij de herinrich-

ting van de Laan van Nieuw Oost-

Indië en de Bezuidenhoutseweg; bij 

de invoering van het betaald parke-

ren in een gedeelte van de wijk en 

de nieuwbouw aan de Loudonstraat. 

Ook werden bij de gemeente zor-

gen geuit over de bordelen in de 

wijk en de toename van het open-

baar vervoer op de Laan van NOI. 

Verder werd met de directie van het 

Koninklijk Conservatorium gepraat 

over het belang van behoud van 

deze instelling. 

De werkgroep Koningin Sophia-

park onderzoekt onder meer nog 

steeds het vermoeden dat er onder 

het park een grote atoomschuilkel-

der ligt en Boze Emma gaat door 

met het nauwlettend volgen van 

grote bouwprojecten ten behoeve 

van kantoren. 

Staande de vergadering werd een 

nieuwe werkgroep opgericht, werk-

groep Spaarwaterstraat, met de be-

doeling zich actief te gaan bemoeien 

met de geplande nieuwbouw op het 

terrein achter het Aegon-gebouw 

aan de Bezuidenhoutseweg.

Harold Thijssen presenteerde opti-

mistische financiële jaarcijfers die 
een kleine toename van het eigen 

vermogen lieten zien. De ‘omzet’ 

van het wijkberaad bedraagt zo’n 

55 duizend euro en voor tegenval-

lers is er een buffer van 26 duizend 

euro: eenmaal het basisbudget (zon-

der geld voor activiteiten) voor een 

jaar. 

Thijssen liet echter tevens weten 

dat het zijn laatste jaarverslag was, 

in de loop van 2009 denkt hij zijn 

werk over te dragen.

Misschien is het u ook al eens op-
gevallen: bij de ingang van de R.K. 
kerk aan de Bezuidenhoutseweg is 
een kapelletje ingericht, een kleine 
bezinningsruimte. Wie veel te ver-
duren heeft of even weg uit  zijn be-
slommeringen wil kan hier de hele 
dag terecht. Je kunt er een kaarsje 
branden, bidden en eventueel je 
voorbede of narigheid in een schrift 
opschrijven. Een mooi initiatief maar 
van wie? En wie beheert inmiddels 
deze kerk nu er vanwege het terug-
gelopen kerkbezoek zoveel kerken 
moesten sluiten en soms zelfs werden 
afgebroken. Wat gebeurt er met die 
andere grote R.K. kerk in onze wijk, 
de Sint Liduinakerk? Aanleiding om 
op bezoek te gaan bij Rob Kurvers 
die als pastoor in het Bezuidenhout 
werkzaam is.

Door Marianne van Raaij
 
We gaan daarvoor naar de Neuhuys-
kade, daar bevindt zich het secretariaat 
van de parochie Heilige Driekoningen, 
waarin  vier Haagse wijken  verenigd 
zijn. Dat is  niet alleen het Benoorden- 
en het Bezuidenhout maar ook Marlot 
en Mariahoeve. Sinds 1 juni 2007  vor-
men die een geheel. De Sint Liduina-
kerk is overgenomen door een katho-

lieke Nigeriaanse gemeente, de O.L.V. 
van Goede Raad door de Engelsspre-
kende R.K. gemeente in Den Haag.
Met de laatste is er een prettige samen-
werking: op zaterdagavond en woens-
dagmiddag zijn er voor de gelovigen 
in het Bezuidenhout missen. Dat is met 
name plezierig voor de ouderen die dan 
niet ver hoeven te reizen. Zo houdt, al-
dus pastoor Kurvers, “God zijn plaats 
in de wijk”. 
 
Jeugd en gezin

Overal in het land is er de  tendens om  
parochies te bundelen om daarbij alle 
voorzieningen te concentreren. Zo kent 
de Heilige Driekoningenparochie een  
ouderenpastoraat met een ouderenwer-
ker en pastoor Lemmens  die zich hier-
voor inzet. Daarbij neemt de laatste tijd 
de belangstelling van jongeren weer 
toe. Het blijkt dat zij, als ze in de pro-
blemen komen toch vaak de weg naar 
de kerk weten te vinden. Ook zijn er 
weer meer paren die hun kinderen laten 
dopen. Dat vindt plaats in de kerk van 
Marlot. Maandelijks geeft de parochie 
een  kerkelijk- cultureel blad  uit, de 
Olijftak, dat bericht over de praktische 
zaken zoals tijden en plekken van de 
missen, bedevaarten en allerlei activi-
teiten rond kerst of oudejaar. Daarbij 
hoort bijvoorbeeld de  warme kerst-

lunch voor vijftigplussers in de kapel-
zaal  van de Duinzichtkerk  (Benoor-
denhout) op Tweede Kerstdag.
 
Kerstmis in Bezuidenhout

Natuurlijk zijn er op Kerstavond spe-
ciale misvieringen. Voor het Bezuiden-
hout is die om 21.00 uur in de O.L.V. 
van Goede Raad. Maar daarnaast staan 
er ook artikelen in die bezinning bieden 
op het geloof in ons moderne leven.

Tenslotte. Van wie is nu dat kapelletje? 
Dat heeft de Engelstalige gemeente in-
gericht. Je kunt er iedere dag terecht 
van 9.30 tot 16.30 uur. Op zaterdag- en 
zondagmiddag is het gesloten.

KERK IN DE WIJK

Wilt u meer weten? Dat kunt u terecht bij 

het parochiesecretariaat

Heilige Driekoningen, Neuhuyskade 97 

2596 XK Den Haag. Tel. 070.3245491

O.L.V. van Goede Raad, Bezuidenhoutseweg
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KUNST EN CULTUUR ALS KANS EN UITDAGING
Door Adriaan Pels

Het Bezuidenhout dreigt een wijk 

zonder cultuur te worden. Nu de 

Liduinakerk gesloten is en het zo 

goed als zeker is dat het conserva-

torium elders gevestigd wordt, is 

het straks vrijwel gedaan met acti-

viteiten op het gebied van muziek, 

film, toneel of andere vormen van 
kunst. Dus er moet wat gebeuren. 

Dat vindt onder andere het Wijk-

beraad, dat de ervaren cultuur-

promotor Paul Cornelissen te hulp 

heeft geroepen om te bekijken wat 

de mogelijkheden zijn. Die zijn er 

genoeg, maar om ze werkelijkheid 

te maken zullen de wijkbewoners 

zelf aan de slag moeten.

Paul Cornelissen is door de gemeente 
Den Haag aangetrokken om samen 
met de inwoners, culturele instel-
lingen en kunstenaars te werken aan 
meer culturele activiteiten in de wij-
ken en om meer bewoners gebruik te 
laten maken van het culturele aan-
bod. Voor het Bezuidenhout is zijn 
idee vooral de culturele historie on-
der de aandacht brengen, optredens 
en andere activiteiten naar de wijk 
halen en mogelijkheden scheppen 
om een kunstinstelling, opleidings-
instituut en kunstenaars te verleiden 
zich hier te vestigen. Bij dit laatste 
moet gedacht worden aan een depen-
dance van het conservatorium of de 
kunstacademie, ateliers, oefenruim-
tes voor musici, een expositieruimte, 
waarvoor bijvoorbeeld een leeg ge-
komen school of kerk voor geschikt 
gemaakt zou kunnen worden. 
In het kader van het Actieplan Wijk-
cultuur dat wethouder Jetta Klijnsma 
(Cultuur en Financiën) dit jaar pre-
senteerde is er hulp en geld op het 
stadhuis, maar de initiatieven moeten 
uit de wijk komen.

Kleinschalig
Voor kleinschalige activiteiten denkt 
Cornelissen dat hier een taak ligt 
voor de bewoners. Een thema kan 
zijn het in stand houden van sporen 
van schrijvers, kunstenaars en arties-
ten die in de wijk hebben gewoond. 

Dat kan op verschillende manieren 
en een werkgroep zou zich hierover 
kunnen buigen. Gedacht kan worden 
aan opstellen over het onderwerp 
“Wie woonde er in dit huis”, waarbij 
de schooljeugd kan worden ingescha-
keld.

Ook met straatnamen kan iets gedaan 
worden, zo is zijn mening, waarbij 
Cornelissen verwijst naar het Straat-
naam Museum in de Schilderswijk als 
inspiratiebron. Hier zijn wandelroutes 
uitgezet langs straatnaamborden die 
voorzien zijn van een kenmerkende 
afbeelding behorend bij de vernoem-
de persoon, in dit geval een schilderij. 
Maar hierop kan natuurlijk eindeloos 
worden gevarieerd.

In het verlengde hiervan ligt het idee 
van de Straat als Museum, waarbij 
winkeliers een kunstwerk in hun eta-
lage exposeren en een uitgezette wan-
deltocht met uitleg van de getoonde 
kunstwerken de bewoners moet ani-
meren hier gericht te gaan kijken.

Parels in de wijk

De Stichting Boog heeft in Den Haag 
het project Parels in de wijk gelan-
ceerd en komt daarmee in 2009 naar 
het Bezuidenhout. Het evenement 
houdt in dat op een bepaalde dag een 
grote groep bewoners hun huis open 
stellen voor iedereen die nieuwsgie-
rig is naar hun talent, verzamelwoede 
of passie. Dat kan gaan om schilderij-
en, muziek, modelbouw, poppen, een 
speciale verzameling, zelf ontworpen 
(exotische) kleding, kookkunst, een 
zang- of dansgroepje en alles wat zich 
maar aandient. Centraal punt van de 
organisatie is de bibliotheek, waar een 
boekje verkrijgbaar is met informatie 
over de ‘parels’, die met een bord op 
de gevel herkenbaar zijn.

Paul Cornelissen moedigt de Be-
zuidenhouters aan hier enthousiast 
aan mee te doen en verder in te ha-
ken bij algemene Haagse evenemen-
ten. Zoals Huilen in Den Haag, een 
nieuw en breed gedragen evenement 
met een bijzonder thema: verdriet en 
weemoed, leed met een knipoog, een 

traan met een lach, dwars door de so-
ciale en culturele diversiteit van Den 
Haag, in de praktijk gebracht door 
middel van beeldende kunst, muziek, 
theater, film, literatuur en educatie, 
zowel in het centrum als in de wijken. 
Hoe groot het aandeel van het Bezui-
denhout zal zijn, hangt af van de inzet 
van de bewoners.
Het wordt gehouden in het najaar van 
2010 en is een initiatief van Museum 
Mesdag. Bezuidenhouter Sjaak Bral 
zal fungeren als beschermheer van al 
deze droefenis.

Architecten aanmoedigen

Cornelissen ziet ook iets in het en-
thousiast maken van architecten en 
projectontwikkelaars om hun plan-
nen in het Bezuidenhout te realiseren. 
Ook zou een initiatief vanuit de wijk 
voor een geheel nieuw en origineel 
idee voor een culturele trekpleister 
kans van slagen hebben. 
Acties om het conservatorium voor 
de wijk te behouden leken hem zin-
loos. Volgens hem is het gebouw in 
slechte staat en voldoet het verder ab-
soluut niet meer. Hij verwacht dat het 
(niet voor 2011 - 2013) verhuist naar 
het Spui, waar meer nieuwe cultuur-
gebouwen gerealiseerd worden door 
de gemeente, om zich sterk te maken 
als kandidaat voor Culturele Hoofd-
stad van Europa in 2018.

Haagse Bos Concert

Een manier om toch optredens en 
concerten naar de wijk te halen is het 
inrichten van tijdelijke podia. Eén 
initiatief vanuit de wijk is er al: het 
Haagse Bosconcert, dat zoals het er 
nu naar uitziet in 2009 plaatsvindt. Er 
zijn al verschillende in de wijk woon-
achtig beroepsmusici aangeworven.

Al met al kan geconcludeerd worden 
dat het Bezuidenhout beslist geen cul-
tuurloze wijk hoeft te worden. Geld is 
er, nu de initiatieven en de uitvoering 
daarvan nog.  

Wilt u zelf een activiteit organiseren 

of heeft u leuke ideeën? 

Laat het de redactie weten via:

bezuidenhoutnieuws@gmail.com 
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Luchtfoto Bezuidenhout-Midden en -Oost grenzend aan het Haagsche Bos (bron: Google Maps)

Door Marianne van Raaij

 

Wie het Bezuidenhout op de kaart 

van Den Haag zoekt kan het gemak-

kelijk vinden. Dat komt omdat de 

grenzen van de wijk zo strak getrok-

ken zijn. Allereerste en alleroudste 

grens is natuurlijk de Schenkkade, 

een sloot, een heel stuk met groen, 

volkstuintjes en van – veel later – 

de spoorbaan. De scheidslijn tus-

sen twee Gemeenten, Den Haag en 

Voorburg. De naam ‘Schenk’ is niet 

ontleend aan een heel oude, gezel-

lige herberg die hier ergens gelegen 

zou hebben. De naam komt van 

‘Scheynk’ wat scheiden betekent. 

Kennelijk is het groen en de sloot 

al voor het Bezuidenhout gebouwd 

werd een grens geweest. Eind ne-

gentiende eeuw kwam de spoorlijn 

(zo’n rage dat er particuliere on-

dernemingen werden opgericht om 

hier van te profiteren) tijdelijk een 
wildgroei. In Den Haag zie je nog 

resten hiervan: het Hollands Spoor 

en het Centraal Station – ooit het 

Staatsspoor. Beiden hadden hun ei-

gen specialiteit. Zo reisde je vanaf 

‘Staatspoor’ vooral naar het oosten. 

Naast de spoorbaan is hier de goot 

voor auto’s, die de gemeente in de 

jaren ’70 liet aanleggen een ijkpunt. 

Die goot scheidt Bezuidenhout-

West van de karakteristieke flats in 
de rest van de wijk. De bewoners 

van de, gedeeltelijk in de oorlog ge-

havende woningen, verzetten zich 

hevig tegen verplaatsing en afbraak. 

Na een bittere strijd wonnen ze en 

vormen nu een aparte wijk. 

Pas over de Utrechtse baan begint 

het Bezuidenhout. Wie van Centraal 

Station de Bezuidenhoutseweg af-

wandelt krijgt een aardig overzicht 

van de bouwgeschiedenis van onze 

wijk. Er staan veel oude panden 

maar ook gebouwen uit ’60, ’70 en 

later. Aardig is dat eigenlijk de naam 

niet klopt. De Benoordenhoutseweg 

ligt ten westen van het Haagsche 

Bos, onze Bezuidenhoutseweg ten 

oosten. Onze voorouders hadden – 

tijdelijk – een andere kompas. Kijk 

maar naar de Noordzee, die ligt voor 

onze begrippen ook westelijk. 

Uiteindelijk komt de wandelaar dan 

bij weer een duidelijke scheiding: 

de Carel Reinierszkade, een brede 

straat met aan een zijde bebouwing, 

een brede sloot en veel groen. Een 

scheiding tussen het oude Bezuiden-

hout en het nieuwe Mariahoeve. 

Carel Reinniersz (1604-1653) was 

de zoon van ‘Belgen’ die voor het 

geweld van de Tachtig Jarige Oorlog 

waren uitgeweken naar het noorden. 

Al in 1627 vertrok de jonge Carel als 

opperkoopman naar de Coroman-

delkust (India) waar hij opklom in 

de rangen tot gouverneur. Er waren 

wat problemen! Hij zou te veel aan 

zijn eigen belangen denken – maar 

dat stond zijn loopbaan niet in de 

weg – hij is de baas in 1635. In 1638 

gaat hij terug naar Nederland maar 

niet voor lang. In 1645 vertrekt hij 

naar wat wij nu Indonesië noemen. 

Daar wordt, in 1650, Van der Lijn 

als gouverneur-generaal ontslagen 

en Carel Reiniersz benoemd – dat 

alles moest per correspondentie 

vanuit Nederland. Van der Lijn was 

hier niet blij mee, en lag wel even 

dwars. Een gouverneur-generaal 

moest de orders van de Verenigde 

Oost-Indische Compagnie (VOC) – 

een soort multinational – ter plekke 

uitvoeren. Daarnaast moest vreem-

de concurrentie uitgesloten worden. 

Bovendien wilde men de prijs van 

specerijen hoog houden en werden 

er, om dit te bereiken bomen en 

struiken gekapt. 

De bevolking was het daar niet mee 

eens – het was hun broodwinning –

rebellie en bloedvergieten bleek 

normaal. De directie van de VOC 

was niet echt tevreden over Rei-

niersz. Ze wilden hem ontslaan, 

maar hun bootbrief kruiste het ver-

zoek om ontslag van de man zelf. 

Kort daarop overleed hij en werd in 

Batavia begraven (1653). Een kort  

avontuurlijk leven – nu deze rustige 

kade. 

Wordt vervolgd.

STRAATNAMEN (2)

STRAATNAMEN

Schenkkade

C
arel R

einierszkade

het Haagsche Bos

Centraal 

Station



Wij wensen u prettige feestdagen!

Theresiastraat 163

2593 AH Den Haag

Tel. 070-3858217

V I S S P E C I A L I T E I T E N

BEZUIDENHOUT
verse vis . gebakken vis . maatjes haring

ADVERTENTIES06

Steekje Meer!

Handwerkartikelen
Sinds januari 2008 in het Bezuidenhout!

Wij verkopen garens van de merken Katia, 
Pingouin, Beijer, patronenboeken, naalden etc. 
In ons assortiment ook DMC borduurgaren, 
div. handwerkstoffen en borduurpakketten.
Ook fournituren ontbreken niet. 

Komt u gezellig eens in de winkel rondkijken!
Geopend:dinsdag t/m vrijdag 13.00u – 17.30u
   zaterdag  13.00u – 17.00u

Graag tot ziens bij Steekje Meer!
Laan van Nieuw Oost Indië 118a
Tel.: 070-3350190

U kunt uw donatie storten op gironummer 262020 
t.n.v. Wijkberaad Bezuidenhout te Den Haag.
Alvast dank hiervoor.

Bezuidenhout Nieuws
door en voor Bezuidenhouters

Bent u al donateur van de wijkkrant?

Voor een bijdrage van slechts 
€ 7,50 bent u ook in 2009 
weer verzekerd van zes 
nummers boordevol met 
wijknieuwtjes. 

INA’S EXCLUSIEVE MODE 

OOK VOOR AL UW FEESTKLEDING!

Wij heten u van harte welkom op dinsdag t/m 

zaterdag van 10.00-17.30 uur.

Koopzondagen in de Theresiastraat op:

14 december en 21 december van 12.00-17.00u

Graag tot ziens in een van onze filialen!
 

Theresiastraat 26

Thomsonplein 12

Deltaplein 509 (Kijkduin)

Ina’S Exclusieve Mode

www.inasmode.nl
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Op weg van Centraal Station naar huis passeer ik altijd het Paleis van Justitie, 

andersom ook trouwens, en steeds blijft die vreemde naam een beetje haken. We hebben 

véél overheidsgebouwen in Den Haag: ministeries, departementen, ambassades, 

gezantschappen en het Binnenhof waar de Tweede Kamer en de regering verblijft maar 

de echte paleizen zijn voor de Koningin. Daar is het Paleis Noordeinde om te werken 

en Paleis Huis ten Bosch om daarvan bij te komen. Maar  hier heeft onze vorstin niets 

te zoeken. ’t Zal wel een overblijfsel zijn van de ‘Franse Periode’ – in Brussel staat 

ook een Paleis van Justitie, een kopie van de eveneens nep Griekse tempel in Parijs 

– allemaal behuizingen van Vrouwe Justitia die geblinddoekt de weegschaal hanteert 

wat me een heel gedoe lijkt, zonder te knoeien.

Het Nederlandse recht huist hier in een van die frisse kantoorgebouwen, waar ooit 

nog een roze kolos naast is geplaatst. Over de keuze van die kleur kun je lang wakker 

liggen. Wat heeft roze nu specifiek met de vaderlandse rechtstaat te maken? Ik kom 
daar niet uit.

Natuurlijk weet ik dat hier criminelen worden berecht. Als ik hier dus – zelfs heel laat 

nog – op allerlei verdiepingen licht zag branden gaf mij dat een tevreden gevoel. Onze 

nationale Poirots, Miss Marples, Inspector Lynley’s, Nettles, Baantjers braken hier het 
hoofd, ver buiten de normale werkuren over ingewikkelde zaken, met verwaarlozing 

van familie en vrienden zodat het recht zou zegevieren. Waarschijnlijk waren de 

speurderromans uit de bieb en alle spannende detectives op tv hier maar een flauwe 
afspiegeling van.

Helaas – toen ik deze voorstelling van zaken ‘ns op een feestje uitte bleek er een dame 

aanwezig die op het Paleis van Justitie werkte. “Ooh, die lampen aanlaten, soms het 

hele weekend - vreselijk. Ze hadden er van alles aan proberen te doen, maar ja dat 

schoonmaakpersoneel,………….Gek werd je ervan!”

Oeps – een romantische illusie minder – het blijkt milieuverspilling op grote schaal. 

Akelig om te zien als je een type bent dat thuis overal spaarlampen heeft ingedraaid, 
die je keurig achter je bips uit doet.

Aldus erger ik me - niet alleen aan het Paleis van Justitie maar ook aan de verspilling 

in en rond die andere kolossen. Ik moet me inhouden om niet te gaan staan tellen 
hoeveel ramen er om twaalf uur ’s nachts nog nodeloos verlicht zijn. Daarnaast erger 

ik me aan de buitenverlichting. Over smaak valt niet te twisten maar het Bezuidenhout 

is géén toeristenwijk. Binnenhof, Buitenhof, Mauritshuis in floodlight, mooi, leuk 
vooral in de zomer. Maar een onduidelijk kantoor te midden van andere onduidelijke 

kantoren waar a) geen hond woont, b) geen toerist een voet zet en c) ’s nachts alleen 

wat bewaking rondloopt ?

“Dat helpt tegen diefstal”, zeggen deskundigen. Maar wat valt er nu te jatten in een 

kantoor? Een vergeten handtas? Het verjaardagspotje? Gegevens? Daar hoef je toch 
niet meer voor met de pc zelf te gaan sjouwen? Een slimme hacker doet dat thuis, achter 
zijn eigen p.c. Aldus: weg met die overdreven verlichting, zeker voor zakenpanden, en 

ook binnen de knop om na werktijd. 

En zelfs op straat kan het zomaar minder. In ons woonstraatje hadden we van die 
ongezellige hoge booglampen maar ook een gezellige, betrokken buurman. Met een 

paar telefoontjes van hem naar de betreffende tak van de Gemeente kregen we zomaar 

van die romantische gietijzeren lantaarns. Er zitten zelfs van die zijarmen aan waar – 
zo leerde ik als kind een ouwe fietsband omheen hoort. Had die altijd  zelf nog ’s willen 
gooien. Natuurlijk werd er, zo hoort dat, even gemopperd - was dit wel genoeg licht, 

was dit wel veilig? Maar je kunt zonder problemen je fiets- of je voordeurslot vinden. 
Wel hoort er nog zo’n buitenband om minstens één zo’n arm. Dat komt in orde: daar 

ga ik persoonlijk op toezien.

Verlichting
Wist u dat...
 
Dat de 21 cliënten, die zelfstandig bij Spaar-

waterstraat/ binenterrein Bezuidenhouts-

weg in een zorgsteunpunt wonen in 2009 

hun  20-jarig bestaan vieren? En van ver-

plaatsing van huisvesting tot op heden geen 

sprake is?

U voor € 7,50 per jaar donateur kunt wor-

den van uw eigen wijkkrant Bezuidenhout 

Nieuws?

Er een knakenwinkel in de Theresiastraat is 

geopend?

WDC Bezuidenhout sinds vorige maand een 

i-Shop heeft?

Tijdens kerst en op nieuwjaarsdag er geen 

huisvuil wordt opgehaald?

Er een nieuwe huisvuilkalender beschikbaar 

is? De kalender is ook terug te vinden op 

www.denhaag.nl/huisvuilkalender

Vanaf december tot 1 maart er 24 uur per 

dag mensen paraat staan om te strooien bij 

gladheid? Meer informatie is te vinden op 

www.denhaag.nl/gladheid

U verzakte stoeptegels, gaten in de straat, 

en dergelijke kunt melden via telefoonnum-

mer 14 070 (Gemeentelijk ContactCentrum)? 

Binnen drie dagen is het dan gerepareerd.

In de Jacob Mosselstraat (tegen de Schenk-

kade) bij werkzaamheden aan de waterlei-

ding asbest is gevonden? Het asbest is niet 

gevaarlijk voor de gezondheid maar moet 

wel worden weggehaald. 

U aan TNT suggesties kunt doen voor ver-

vangende (inzake sluiting postkantoor in 

2009) TNT locaties om postzaken te kunnen 

doen?

De gemeente voor  ongeveer 10.000 Vereni-

gingen van Eigenaren in Den Haag een aan-

tal nuttige subsidies ter beschikking heeft 

gesteld?  Alle subsidies en de voorwaar-

den vindt u op de website van de VvE-balie  

www.onderhoudmetjeburen.nl. 

U zelf ook onderwerpen voor deze krant 

kunt aanleveren bij de redactie?

(zie colofon)

COLUMNDoor buurtvrouw Marianne
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Vanaf 1 januari 2009 stopt Erwin Post met zijn Praktijk voor Fysiotherapie.

Floor Terstegge gaat vanaf 1 januari door met de praktijk in de 

Huisartsenpraktijk Hofmans, Stuyvesantstraat 122, Den Haag.

Het telefoonnummer van de praktijk blijft ongewijzigd: 

070-3837138 of 06-50534704.               Vriendelijke groet,            

                                                                                             Floor Terstegge

FysioFiT Floor Terstegge

Gezocht:
Wie heeft er ervaring met 

(vergunningaanvraag voor) het bouwen van 

een kelder in Bezuidenhout? 

Gaarne info; Yvonne Landheer 

tel. 070 3855163, email: har100@zonnet.nl

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

oplage 8.400.

Kopij deadline BN15: 16 februari 2009
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Hoofdredactie: Marieke Willemsen 

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

Met dank aan: Wilma Brongers, Harold 
Thijssen, Ingmar Peters, Wijkberaad 
Bezuidenhout en de bezorgers.
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Linda Kitzen
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CULTUUR & INFO nummer 14 - december 200808

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

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

De vorige foto uit editie 13 was voor bewoners een moeilijke speurtocht. Het ging om 
een fragment van de (poep)afvalbak vlakbij de Nieuwe Veen Molen aan de IJsclubweg. 

Maar een klein aantal bewoners had de juiste oplossing. 
Na loting is de volgende winnaar uit de bus gekomen: Rita Seriese  
Van harte gefeliciteerd, de boekenbon ligt voor u klaar! 

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

Waar bevindt zich dit detail?...

advertentie

CULTUURAGENDA BEZUIDENHOUT

Aangeboden: Pianoles voor jong

en oud op een leuke manier!

Bel voor meer info: 070 3473083

Wijk- en diensten Centrum Bezuidenhout
13 december Middagvertelling van de Provençaalse Pastorale met Kerststalfiguren (dorp 
van 150 zielen, zie foto), toegang gratis aanvang 15.15 uur in Wijk- diensten Centrum 
Bezuidenhout  aan de Johannes  Camphuysstraat 25. 

Koninklijk Conservatorium
17 december: Afdelingsconcert piano, 19.30 uur Koninklijk Conservatorium studio I

18 december: Lunchconcert, 12.45 uur Koninklijk Conservatorium studio III
Meer informatie: www.koncon.nl

Gallery Art Korner
t/m 4 januari ‘09: Exhibition ‘Four Women’. Meer info: www.galleryartkorner.nl

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

Door Marieke Willemsen

Bron foto: Sylvain Lelarge


