
Wateroverlast door het stijgende grond-

water, hoekpanden die weer winkels kun-

nen worden, kantoren waar al dan niet

appartementen in komen. Het kwam alle-

maal aan de orde tijdens een bijeenkomst

op 12 februari in het Wijk- en dienstencen-

trum waar ambtenaren van de gemeente

Den Haag een toelichting gaven op het

eerste concept voor het nieuwe bestem-

mingsplan voor Bezuidenhout. Grote plan-

nen heeft de gemeente niet met de wijk,

al zal er hier en daar wel een pand van be-

stemming veranderen. Het postsorteer-

centrum aan de Johannes Camphuijs straat

bijvoorbeeld, waar woningen komen.

Flats en dakopbouwen

Maar vanuit de zaal klonken toch geluiden

dat het nieuwe bestemmingsplan meer

overhoop haalt dan de gemeente doet

voorkomen. De meeste opmerkingen gin-

gen over het uitgangspunt dat aan door-

gaande wegen minimaal vijf bouwlagen

staan. Dat komt neer op een hoogte van 

15 meter. ‘Dan zouden aan de hele Schenk-

kade flats kunnen komen’, vreest Jacob

Snijders, voorzitter van het Wijkberaad 

Bezuidenhout. Uit onderzoek blijkt dat in

een groot gedeelte van de wijk plaats is

voor een opbouw op het dak. Die mag dan

hoogstens 3,5 meter hoog zijn. Een bewo-

ner gaf aan dat dit in sommige nauwe

straten toch grote gevolgen kan hebben.

De dakopbouwen is een van de zaken

waar het Wijkberaad Bezuidenhout de ko-

mende tijd nog eens goed naar gaat kij-

ken, zegt Snijders. Als het gaat om de

hoogte van de bebouwing is ook het Ko-

ninklijk Conservatorium een doorn in het

oog. Het conservatorium verhuist naar het

Spuiforum, waarna er op de oude plek iets

anders komt. Die nieuwe bestemming

mag maximaal 70 meter hoog zijn, maar
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De gemeente Den Haag werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor Bezuidenhout.

Wijkbewoners maken zich al zorgen over hogere bebouwing aan doorgaande wegen,

dakopbouwen en de luchtkwaliteit. ‘Als je niet oplet, ben je de pineut.’

Nieuw bestemmingsplan:
praat mee

In een bestemmingsplan staat waar 

gebouwd mag worden en waarvoor een

gebouw gebruikt mag worden. 

Er staan plekken voor woningen op,

voor winkels, of voor allebei, zoals in de

Theresiastraat, waar woningen boven

winkels zitten.

Bezuidenhout heeft een nieuw bestem-

mingsplan nodig. De plannen die er 

liggen, zijn nogal versnipperd en al vrij

oud. De bestemmingsplannen voor 

Bezuidenhout-Midden en -Oost dateren

uit de jaren tachtig.

De gemeente heeft er haast bij want

volgens de wet mag de gemeente per 

1 juli geen geld meer vragen voor bouw-

vergunningen als het bestemmingsplan

ouder dan tien jaar is. De vaststelling

van het nieuwe bestemmingsplan 

Bezuidenhout staat voor eind juni op de

agenda van de gemeenteraad. 

Tussen 15 maart en 25 april kan ieder-

een zijn zegje doen over het bestem-

mingsplan. Het plan is te vinden op

www.ruimtelijkeplannen.nl en

www.denhaag.nl/bestemmingsplan-

nen.nl. Houd ook www.bezuiden-

hout.nl in de gaten. 

Wie het bestemmingsplan ook op 

papier wil zien, kan naar het 

infocentrum, Spui 70.

omwonenden vinden dat te hoog, bleek

tijdens de informatieavond. Maar het ging

niet alleen over dreigende flats. Vanuit de

wijk wordt gewerkt aan een burgerinitia-

tief om de lucht rond de Utrechtsebaan

schoner te maken. Snijders bracht naar

voren daar in het bestemmingsplan bijna

niets over terug te vinden.

Hij hoopt dat bewoners de komende tijd

van zich laten horen omdat de plannen

van de gemeente de bestemmingen voor

tien jaar vastleggen. ‘Als je niet oplet, ben

je de pineut.’

Door John Hermse

De plannen van de gemeenten leggen de 

bestemmingen in de wijk voor tien jaar vast. 

U kunt er over meepraten. 

(Foto: Archief Gemeente Den Haag)

Concept bestemmingsplan besproken

Wijk vreest flats aan Schenkkade
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Leerlingen Zandvlietcollege tonen hún 

gevoelens over bombardement

De leerlingen 3 VWO van het Zandvlietcol-

lege hebben net als iedere week om 13:15

uur geschiedenisles. Alleen valt er vandaag

in het geschiedenislokaal geen ziel te be-

kennen. Even verderop in het tekenlokaal

is het daarentegen een drukte van jewel-

ste. Onder het toeziend oog van docent

geschiedenis Rita Kwint zijn leerlingen

druk bezig met het maken van tekeningen,

strips en een maquette, of het zoeken van

foto’s op het internet. In de producten

geven de leerlingen hun eigen interpreta-

tie van wat ze tijdens de geschiedenisles

over het bombardement op Bezuidenhout

hebben gehoord. Emma Schaafsma en

Thimo Verbrugge bereiden een interview

voor met iemand die het bombardement

zelf heeft meegemaakt. Thimo: ‘Het is wel

enorm bijzonder dat iemand ons hierover

wil vertellen. Voor hem is het natuurlijk

ook een nare gebeurtenis, dus het kan niet

makkelijk zijn erover te praten.’ Emma vat

nog eens samen wat er op 3 maart 1945

gebeurde: ‘Op zaterdagochtend rond 9 uur

was het de bedoeling dat de Britten het

Haagsche bos zouden bombarderen. Daar

stonden wapens van de Duitsers. Maar

door een fout in Engeland misten de bom-

menwerpers hun doel en raakten ze het

Bezuidenhout.’

Jeugd is de toekomst

Met de werkstukken van de leerlingen zijn

tentoonstellingen ingericht in de Christus

Triumfatorkerk en het Koninklijk Conserva-

torium. Dit zijn ook twee van de locaties

waar al jaren wordt stilgestaan bij het

bombardement. Het idee om het Zand-

vlietcollege daar dit jaar bij te betrekken is

van Lia van den Broek, een van de drie be-

stuursleden van de stichting 3 maart ‘45.

Deze stichting organiseert sinds 1995 de

herdenking. Dit gebeurt altijd op de zon-

dag die het dichtst bij 3 maart ligt. Van den

Broek vertelt dat de eerste - informele -

herdenking van het bombardement in

1946 plaatsvond. Terugblikkend consta-

teert ze dat sinds 1995 - het jaar waarin

het bombardement zijn vijftigste jaardag

beleefde - de belangstelling voor de her-

denking redelijk constant is. 

De vraag is hoe hou je het levend? Van den

Broek: ‘Als stichting denken we natuurlijk

ook na over de toekomst. Over twee jaar -

in 2015 - is het volgende kroonjaar en is

het zeventig jaar geleden dat er bommen

op de wijk vielen. Veel bewoners, zeker de

jongeren, zal die ramp van toen nu niet

veel meer zeggen. Voor ons ligt de toe-

komst voor een belangrijk deel bij de

jeugd: hoe kunnen we hen het verhaal van

wat er op 3 maart 1945 is gebeurd, het

beste vertellen. Daarom proberen we de

laatste jaren ook zoveel mogelijk scholen

bij de herdenking te betrekken. Vorig jaar

was dat de Nutschool. Dit jaar is dat het

Zandvlietcollege.’ Rita Kwint wijst erop dat

veel leerlingen van het Zandvlietcollege

niet in Bezuidenhout wonen en daarom al

überhaupt niet weten wat er in deze wijk

is gebeurd. ‘Een van de belangrijke aspec-

ten van dit project is dat het leerlingen in-

zicht geeft in de gevolgen van een stukje

geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog

voor mensen en dat ze zich bewust wor-

den van hun omgeving. De meeste leerlin-

gen zouden het normaal misschien niet

eens doorhebben, maar bijna elke dag zijn

ze in wijk waarin heel veel straten hele-

maal of gedeeltelijk zijn gebombardeerd

en waarbij honderden mensen het leven

hebben verloren.’ 

Zie voor meer informatie over Bezuiden-

hout en de Tweede Wereldoorlog

www.bezuidenhout.nl. Onder de knop 

3 maart 1945 vindt u onder meer een lijst

met namen van de slachtoffers van het

bombardement, getuigenverslagen, een

documentaire en nog veel meer. 

Door Patrick Regan

Zondag 3 maart is het 68 jaar geleden dat er bommen op Bezuidenhout vielen. De gevolgen waren catastrofaal:

520 doden, 12.000 daklozen, 3.300 huizen verwoest. Leerlingen van het Zandvlietcollege verwerkten hun 

gevoelens bij de ramp van toen. De persoonlijke werkstukken zijn te zien in de Christus Triumfatorkerk en het 

Koninklijk Conservatorium.

Onder het toeziend oog van Rita Kwint richten

haar leerlingen de tentoonstelling in de Christus

Triumfatorkerk in. (Foto: Patrick Regan)

Herdenking op zondag 3 maart
De herdenking van het bombardement kan dit jaar plaatsvinden op de dag dat er

68 jaar geleden bommen op Bezuidenhout vielen. Het programma op 3 maart ziet

er als volgt uit:

10:00 uur: kerkdienst in de Christus Triumfatorkerk 

12:00 uur: bloemenhulde bij het monument Juliana van Stolberg aan de 

Koningin Marialaan 

12:45 uur: herdenkingsconcert in het Koninklijk Conservatorium met 

aansluitend een kop koffie in de foyer.
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De vuilraaptroep bestaat al twaalf jaar,

vertelt een van de oprichters, Arno Bouts:

‘Een keer per maand gaan wij met een

groep van 20 tot 25 vrijwilligers op pad om

afval te rapen in de stad. Per actie pakken

we gericht een gebied aan. Dat kan de Wa-

terpartij in de Scheveningse Bosjes zijn of

het terrein rondom het Troelstramonu-

ment in het Westbroekpark, maar vaak is

het ook het Haagse Bos. De plek waar het

voor mij als wijkbewoner en hardloper in

het bos allemaal is begonnen. We verza-

melen ons altijd bij de poffertjeskraam op

het Malieveld. Voor koffie wordt gezorgd,

maar natuurlijk ook voor het noodzakelijke

materieel.’ 

25 vuilniszakken

Bouts zegt dat het Haagse Bos niet vuiler

of minder vuil is dan andere plekken in

Den Haag. Maar in het bos ligt het meeste

afval in deel 1, nabij het Centraal Station,

en rondom de Koekamp. Per actie halen de

vuilrapers tot wel 25 vuilniszakken aan

Wie zijn die mensen in de bosjes?
zwerfafval op. Volgens Bouts gaat het bij

de vrijwiligers om zeer uiteenlopende

mensen: ‘Maar wat iedereen deelt, is de

opvatting dat het een kleine moeite is

afval uit de bosjes en de parken te halen.

Iedereen herkent de ergernis van zwerfaf-

val en wat is er nu beter, en ook gezelliger,

om dat samen met een groep vrijwilligers

op te rapen?’ 

Tijdens het zoeken naar afval krijgen de ra-

pers altijd veel positieve reacties van wan-

delaars of fietsers, maar de waardering

reikt verder. Zo heeft de groep al eens de

‘Gulden Klinker’ gewonnen voor mensen

die samen iets doen om hun omgeving

schoner, veiliger of prettiger te maken. 

NL Doet

Op zaterdag 16 maart doet de vuilraap-

troep weer mee aan de landelijke actie NL

Doet. Tijdens deze grootste vrijwilligersac-

tie krijgt de groep versterking van de

plaatselijke scouting en mensen die zich

via deze actie hebben aangemeld. Bouts

geeft aan dat ook voor de andere maan-

den vrijwilligers van harte welkom zijn.

Kijk voor meer informatie op 

www.vuilraaptroep.nl

Door Mark Hoogland

Hardlopers of wandelaars in het Haagse Bos hebben hen op een zondagochtend 

misschien wel eens gezien. Mannen en vrouwen gewapend met een grijpertje en een 

vuilniszak op zoek naar afval. Het is een groep vrijwilligers, actief onder de naam 

‘Vuilraaptroep Licht op Groen en Geel’. 

Arno Bouts (derde van

links): ‘Wat is er nu

beter, en ook gezelliger,

dan om samen vuil op

te rapen?’ (Foto: Vuil-

raaptroep Licht op

Groen en Geel)

Rozenburg is in het dagelijks leven profes-

sioneel fotograaf. In zijn vrije tijd fietst hij

niet alleen fanatiek (zie het artikel op pa-

gina 9), ook verzamelt hij driftig prent-

briefkaarten van onze wijk. Inmiddels

omvat zijn collectie 353 unieke kaarten van

Bezuidenhout uit de periode 1900-1935. In

2005 en 2007 verschenen er van zijn hand

boeken over Bezuidenhout toen en nu. 

In de rubriek Toen | Thans combineert Roel Rozenburg twee passies: prentbriefkaarten van Bezuidenhout en fotograferen. De kaarten

van Toen komen uit zijn verzameling. De foto’s van Thans ‘schiet’ hij speciaal voor Bezuidenhout Nieuws op precies dezelfde plek als

dat de kaart ooit is gemaakt. Zie dit keer de verschillen op de kruising Laan van Nieuw Oost Indië/Schenkkade. 

ThansToen



Stijl & Traditie Uitvaartzorg

J.S. van der Meer

Aandacht, tijd en betrokkenheid.

Zelfstandig uitvaartverzorger aan De Eerensplein 31

2593 NB in Bezuidenhout, 070-7070007

www.stijlentraditie.nl

Ook voor bijzondere 

rouwvoertuigen: Daimler, 

Citroën DS, Traction en CX.

Graag nodig ik u uit voor een 

vrijblijvend en oriënterend 

gesprek, 

Johan van der Meer
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Donderdag 7 en vrijdag 8 maart de heerlijke 
huisgemaakte Spareribavond du Chef.
Dit voor de prijs van € 13,95 inclusief frites, sla, stok-
brood en ONBEPERKT SPARERIBS eten.
Voor de niet liefhebber is er deze avond een lekkere
moot Zalmfilet met bernaise saus,
frites, sla en stokbrood voor € 12,95.

Reserveren gewenst. (in de winkel,telefonisch of 

via de website www.nieuwengelhard.nl)

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout zoekt een en-
thousiast iemand die haar ondersteunt bij het or-
ganiseren, coördineren en stimuleren van straat-,
buurt- en wijkfeesten.

Tot de taken van dit Feestbeest horen o.a.:
opzetten webpagina’s; 
inventariseren behoefte aan feesten;
enthousiasmeren tot organiseren straatfeest; 
aanvragen financiële tegemoetkomingen;
overleggen met winkeliersvereniging en gemeente

Het ideale Feestbeest:
zet zich enthousiast in voor gezellig en leefbaar
Bezuidenhout;
legt gemakkelijk contact met wijkbewoners;
voelt zich als vis in het water in overleggen van 
Wijkberaad tot en met gemeente.

Samen houden we Bezuidenhout veilig en gezellig

Ben jij het Feestbeest dat wij zoeken, neem dan
contact op met Jacob.Snijders@Bezuidenhout.nl,
Wijkberaad@Bezuidenhout.nl bel 070-3150902
(ma/di/do 9-12 uur)

Vrijwillig Feestbeest
GezochtStich
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Straattuintjes in opmars

Laat het voorjaar maar komen

Bij een wandeling door de buurt is het u misschien ook opgevallen, maar de ruimte rond steeds meer bomen

verandert in heuse tuintjes. Waar eerder vooral hondendrollen lagen, bloeien nu bloemen en planten. Het begon

allemaal met wat stokrooszaad van Anton Moonen. 

‘Het is begonnen als een probeersel in De

Carpentierstraat’, vertelt Moonen. In het

voorjaar van 2011 zaaide hij in zijn eigen

straat rond een aantal boomvoeten zaad

van stokrozen. Die zomer kon hij genieten

van dubbelbloemige stokrozen. Dit voor-

jaar herhaalde hij de actie, maar enthousi-

aste schoffelaars van de gemeente zagen

zijn kiemplanten voor onkruid aan en ver-

wijderden die. 

Alle Bezuidenhouters

Maar ook hier geldt dat elk nadeel zijn

voordeel heeft. Moonen zocht contact met

de groenbeheerder van stadsdeel Haagse

Hout. Die maakte duidelijk dat de schoffel-

beurt een misverstand was en dat het

stadsdeel juist zeer positief staat tegen-

over groene initiatieven van bewoners. Na

overleg kon het project Bloeiende Boom-

spiegels van Moonen aansluiten bij het

stadsdeelproject Straat voor de Mens. 

Als het volgend jaar een beetje groeizaam

weer is, zullen in de zomer in elk geval in

tien straten van de wijk rond iedere straat-

boom kleurige stokrozen groeien. Dat zijn

de straten tussen de Koningin Marialaan,

de Amalia van Solmsstraat en de Laan van

Nieuw-Oost Indië. Maar Moonen wil graag

alle Bezuidenhouters bij zijn project be-

trekken. Onlangs lanceerde hij de website

www.stokrozen.nl: ‘De bedoeling van de

site is dat buurtbewoners hier straks fo-

to’s, reacties en opmerkingen over de

bloeiende stokrozen op plaatsen, bijvoor-

beeld over hoe mooi of mogelijk te wild ze

groeien. Ik kijk alweer uit naar het voor-

jaar.’

Vuiliniszakken droppen

In de Juliana van Stolberglaan, ter hoogte

van nummer 9, zien we geen stokrozen

rondom twee grote bomen, maar twee

heuse tuintjes van anderhalve bij twee

meter. ‘Er komen nog een aantal grote

planten bij en rondom willen we een haag

van buxus plaatsen’, vertelt een met schof-

fel gewapende Liesbeth Kooij. Samen met

buurvrouw Schmit kwam ze tot dit initia-

tief. Onder meer om te voorkomen dat

mensen van buiten hun vuilniszakken bij

de bomen voor hun deur droppen. En

omdat het er netter en vrolijker uitziet.

Dat het bijhouden van de straattuin bijna

meer tijd kost dan het onderhoud van

haar eigen tuin, deert haar niet. Het levert

haar bovendien veel enthousiaste reacties

op. ‘Laatst stond een aantal Japanse toeris-

ten onze tuintjes druk te fotograferen. Zij

vonden het zo bijzonder dat mensen ge-

woon in de openbare ruimte een tuintje

inrichten.’ Haar medeflatbewoners zijn net

zo onder de indruk en dragen uit eigen be-

weging bij aan de kosten voor de tuintjes.

‘Zo zie je dat iedereen het leuk vindt.’

Gemeente ondersteunt

De gemeente ondersteunt bewoners om

dit soort kleine projecten in hun eigen

buurt uit te voeren. De groenbeheerder

van Haagse Hout zorgt dat het zaaigoed

bij de volgende schoffelbeurt ontzien

wordt. Bovendien zorgt het stadsdeel dat

een aantal boomspiegels vergroot wordt

en dat er een laagje teelaarde rond de

bomen wordt aangebracht opdat de zaden

beter kiemen en wortel schieten. De be-

woners moeten echter zelf het onderhoud

van de opgroeiende planten voor hun re-

kening nemen. Voor meer informatie: bel

de gemeente 14 070, doe een melding

onder vermelding van ‘Bloeiende Boom-

spiegels’ en de groenbeheerder belt u hier-

over terug. 

Door Mark Hoogland

Krijgt u ook al zin in het voorjaar? 

(Foto: archief Anton Moonen)



Kobaltstraat 27

2544 ET Den Haag

Postbus 53086

2505 AB Den Haag

t 070 – 308 21 21

f 070 – 308 21 29

e info@kds.nl

i www.kds.nl

De Swart combineert vakmanschap en innovatie, in de eerste plaats als 

het gaat om professioneel drukwerk. Maar vandaag de dag is De Swart 

dé aangewezen partner voor het gehele grafi sche communicatie proces. 

Van concept tot distributie. Van huisstijl tot digitaal voorraadbeheer.

04 ADVERTENTIES nummer 32 - juni 2012

Garagebedrijf Gordijn

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

Ook op zaterdag geopend van 

09.30 – 13.00 uur. 

Altijd welkom voor olie, koelvloeistof, 

verlichting controleren enz.

Onder een nieuwe leiding maar 

met ouderwetse service en 

kwaliteit bij u om de hoek
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Bij Het Spinnewiel draait het al 

100 jaar om gezelligheid

Op de hoek Laan van Nieuw Oost

Indië/Schenkkade, ingeklemd tussen de

restaurants Hashi en - het inmiddels weg-

getrokken - Sensation, bevindt zich de

deur naar hotel/restaurant Het Spinne-

wiel. Een trap voert naar het restaurant op

de eerste etage. Stap je het restaurant bin-

nen, dan beland je in een nostalgische we-

reld. Hier is alles erop gericht om knusheid,

warmte en gezelligheid uit te stralen. De

verlichting is gedimd, de inrichting oud-

eiken, veel tafeltjes bevinden zich in een

nis, wat de intimiteit verhoogt, en rechts

achterin de zaak brandt een forse open-

haard. Kijk je om je heen, dan kom je ogen

te kort. Aan de plafonds hangen rijen oude

melk- en koffiekannen en de muren wor-

den gesierd door een rijke verzameling

oude radio’s. De zintuigen worden hier

niet alleen op culinair gebied geprikkeld.

Diner voor 1,25 gulden

De eigenaar van dit alles is Cok van der

Meer. Die vertelt met veel plezier hoe zijn

grootouders op deze locatie honderd jaar

geleden twee herenhuizen omtoverden

tot een horecagelegenheid. Die bestond

eerst uit een restaurant op de begane

grond. Al snel kwam er een bar bij. Jaren

later pas veranderden de bovenverdiepin-

gen in een hotel. ‘De aanleiding om boven

hotelkamers te gaan verhuren’, verduide-

lijkt Van der Meer, ‘was een gast uit Gro-

ningen die na een aantal biertjes vroeg of

hij hier ook kon overnachten. Wij waren

meteen het eerste hotel van heel Den

Haag met warm stromend water. In die

tijd boekte je nog een hotelovernachting

op basis van logies voor 2,00 gulden en

had je een diner voor 1,25 gulden.’

In al die jaren dat Het Spinnewiel bestaat,

is er natuurlijk wel het een en ander veran-

derd. Zo nam Van der Meer 23 jaar geleden

de eerste verdieping over van zijn vader.

Van het zalencentrum dat er toen in zat,

maakte hij een bistrorestaurant. Het hotel

functioneert nog, maar is teruggebracht

tot twee kamers die worden gerund door

Van der Meer sr.. De rest van het voorma-

lige hotel is recent verbouwd tot apparte-

menten. 

Het Spinnewiel laat het jubileumjaar uit-

aard niet ongemerkt voorbij gaan. Heel

2013 kunt u er genieten van een 4-gangen-

menu voor 20,00 euro. 

Door Petra van der Vlugt

Vanaf de buitenkant zie je het niet, maar eenmaal binnen spat de gezelligheid er bijna

vanaf. Restaurant Het Spinnewiel viert dit jaar haar eeuwfeest. Een mooi moment om met

eigenaar Cok van der Meer stil te staan bij het honderd jaar oude familiebedrijf.

Cok van der Meer (rechts): ‘Honderd jaar geleden

had je bij ons een diner voor 1,25 gulden.’

Links van Cok neef en bedrijfsleider Joey van der

Meer. (Foto: Ariane Gordijn)

Gezocht: Parels van Bezuidenhout

Heeft u als bewoner van Bezuidenhout een bijzondere hobby,

bezigheid of gave, en wilt u die delen met een publiek in uw

huis of atelier? Meld u dan aan voor de Parelroute. Deze vindt

dit jaar plaats op 8 juni.

In de afgelopen vier edities van de Parelroute viel er onder an-

dere te genieten van sieraad-, handwerk- en schilderkunst, mu-

ziek, cabaret, een verhalenverteller, een workshop Photoshop,

een historische wandeling door de wijk, een demonstratie glas-

in-lood maken. 

Aanmelden voor de Parelroute kan via het Parelteam van het

Wijkberaad Bezuidenhout: 070 - 347 72 97 of 

parels@bezuidenhout.nl
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Bezuidenhoutse zzp’ers verenigen zich

Rob Velders is een druk baasje. Naast zijn

adviesbureau, beheert hij al tien jaar - vrij-

willig - de website van Bezuidenhout.

Begin januari ontving hij voor zijn inzet de

Stadsspeld van de gemeente Den Haag.

Rond die tijd blies hij ook de al bestaande,

maar inactieve LinkedIn-groep ‘Onderne-

mers in het Bezuidenhout’ nieuw leven in.

De oproep aan alle zzp’ers in de wijk om lid

te worden, leverde al snel dertig nieuwe

leden op. Een bont gezelschap dat varieert

van organisatieadviseur tot en met verta-

ler.

Het zzp-netwerk is nog in ontwikkeling,

maar van Velders hoeft het geen al te

vaste structuur te hebben en mag het lid-

maatschap vrijblijvend zijn. ‘Iedere kleine

ondernemer en zzp’er binnen Bezuiden-

hout kan zich aansluiten. Hoe meer leden

des te beter. Het zou om te beginnen al

mooi zijn als we sowieso van elkaars be-

staan weten en elkaar kunnen vinden. Nog

mooier zou het zijn als er binnen het net-

werk kennis wordt uitgewisseld, of dat

leden iets voor of met elkaar gaan doen,

bijvoorbeeld samen opdrachten binnenha-

len, zaken inkopen of delen. Wat dacht je

van het gezamenlijk aanschaffen van een

auto?’ 

Voordelen

Volgens Velders kan het lidmaatschap van

het zzp-netwerk een zzp’er veel voordelen

bieden. ‘Ook voor kleine ondernemers zijn

dit geen makkelijke tijden. Iedereen pro-

beert op zijn manier bepaalde vraagstuk-

ken en problemen aan te pakken. Het kan

zinvol en prettig zijn om daar juist met col-

lega-ondernemers uit de buurt over te pra-

ten. En soms zijn die korte lijnen ook heel

praktisch. Zo wilde ik laatst flyers laten

drukken. Via Twitter vond ik iemand bin-

nen de wijk die dat voor mij kon verzorgen.

Het was zo geregeld en scheelde mij veel

reistijd.’

Op 7 maart is er van 16.30 – 17.30 uur een

startborrel bij café PAN.

Voor meer informatie

Ga op www.bezuidenhout.nl naar de knop

‘Bewoners’ en vervolgens naar 

‘zzp-netwerk’. 

Volg op Twitter @BezuidenhoutDH en op

LinkedIn ’Ondernemers in het Bezuiden-

hout’.

Door Ellie Melis

In Bezuidenhout wonen naar schatting 500 zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). 

Die kunnen zich sinds kort aansluiten bij het zzp-netwerk, een initiatief van Rob Velders. 

Op 7 maart is de startborrel.

11.000 Euro ophalen in iets meer dan hon-

derd dagen. Dat was ’t plan. En het is ge-

lukt! Na 122 dagen online bedelen kon de

champagne ontkurkt worden; meer dan

tachtig procent van het beoogde bedrag

(11.500 euro) was binnen, en dus gaat het

project door.

Ik ga een speelfilm maken. Zonder subsi-

die, en mét de steun van ongeveer zestig

donateurs. Crowdfunding heet dat.

In de vijf maanden dat ik bezig was met

crowdfunding zijn er veel mooie dingen

gebeurd. Zo werd ik door jongerenkrant

7Days verkozen tot Jongere van het Jaar en

won ik bij RTV Utrecht het programma

KunstWERK. Hoofdprijs: 2500 euro voor

mijn film. Maar het slagen van de crowd-

funding was toch wel de figuurlijke klap

op de vuurpijl. Natuurlijk is er geld nodig

om apparatuur, catering en reiskosten te

betalen, maar dat bijna zestig mensen ver-

trouwen hebben in mij en mijn project

was misschien nog wel mooier.

Toen op donderdag 7 februari – rond kwart

over elf ’s ochtends – na 113 dagen eindelijk

tachtig procent van het bedrag binnen

was, zat ik op school. Omringd door klas-

genoten las ik op Facebook dat er 170 euro

gedoneerd was. En dat was precies het be-

drag dat nog nodig was om de tachtig pro-

cent te halen. Van blijdschap danste ik, 

letterlijk, door de school.

En daarvoor wil ik iedereen bedanken. Ie-

dereen die geld – al is het maar een beetje

– heeft gestort, waardoor ik een prachtige

speelfilm kan maken. En de belangrijke

boodschap kan verspreiden die de film uit-

draagt. Maar ook alle bedrijven die mij kor-

ting hebben gegeven, bijvoorbeeld op de

zaalhuur voor de première, of de huur van

de camera, microfoons en lampen. 

Bedankt!

Ik ga een speelfilm maken. 

Tot de volgende keer!

Hidde van Koningsveld is Jongere van het Jaar 2012 en druk bezig met het maken van een speelfilm die

medio 2014 uitkomt. In Bezuidenhout Nieuws vertelt hij over zijn vorderingen. 

Hoe is het met Hidde? 
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Onder de naam Senior Actief komen ze al

sinds 2008 iedere maandagavond bij el-

kaar in de gymzaal van de Nutsschool aan

de Merkusstraat. Een groepje sportievelin-

gen dat beweegt onder leiding van docent

Arnold van Mierlo. Hoewel de naam an-

ders doet vermoeden, is voor deelname

geen minimumleeftijd vereist. De tien

mensen die momenteel meedoen, varië-

ren in leeftijd van 45 tot 70 jaar. ‘We begin-

nen altijd met een warming up, wat lopen,

rekken en strekken’, vertelt Van Mierlo.

‘Daarna doen we buikoefeningen en een

balspel. Dat kan van alles zijn: hockey, bas-

Sportief Bezuidenhout 
Toe aan wat meer beweging? In Bezuidenhout zijn er naast de sport-

scholen, ook buurtbewoners die gezamenlijk sportieve activiteiten

ondernemen. Bij twee van deze initiatieven nam Bezuidenhout

Nieuws een kijkje.

ketbal, trefbal. Het hangt er maar vanaf

wat de groep wil. We sluiten af met een

cooling down.’  Senior Actief kan nog

nieuwe leden gebruiken, want vooral bij

balspellen is het fijn als er extra mensen

zijn. Nieuwe leden hoeven geen ervaren

sporters te zijn. Van Mierlo: ‘Iedereen kan

op zijn eigen manier gezellig meedoen,

want iedereen houdt rekening met elkaar.

Het plezier staat bij ons voorop. En er is

ruimte voor eigen inbreng. Niet alleen bij

de keuze van de muziek bij de oefeningen,

maar ook bij de invulling van het pro-

gramma. Zo beginnen we binnenkort op

verzoek van de deelnemers met een trai-

ning weerbaarheid.’

Meedoen? Bel Arnold van Mierlo 

06-44818320 of kijk op 

www.abcinbeweging.nl

Bij Senior Actief staat

het plezier voorop.

(Foto: Ariane Gordijn)

Bij de Bezuidenhoutse Racing Club is de

aanpak bijna professioneel. Zo rijden de

vijftien mannen allemaal in een retro shirt

met daarop de naam Bertin, een Franse

profwielrenner in de jaren dertig en later

fabrikant van fietsen. Op de site van de Be-

zuidenhoutse Racing Club staat het hele

verhaal fraai uitgelegd. Daar lezen we ook

dat de club vanaf de oprichting, in sep-

tember 2012, heeft getracht ‘de schoon-

heid, het afzien en de luister van deze

geweldige sport’ te eren. ‘En dat doe je na-

tuurlijk niet in zo’n foeilelijk modern wie-

lershirt’, vindt Bernard Krikke. Zijn

fietsmaatje Roel Rozenburg voegt er op

strenge toon aan toe: ’Wie op zondagoch-

De mannen van de Bezui-

denhoutse Racing Club

laten zich niet afschrikken

door het winterse weer.

(Foto: Bernice Willemsen)

Maak de spieren 
los in Overbosch

Nog een sportieve tip: Ouderen die
met plezier willen bewegen kunnen
elke donderdag van 10.00 tot 12.00
uur terecht in het
sportcentrum/zwembad Overbosch. In
de sportzaal kunnen ze onder het
motto ‘Maak de spieren los in Over-
bosch’ gymnastieken, werelddansen,
(tafel)tennissen en badmintonnen.

Meer informatie: 070 3851861 of kijk

op www.bezuidenhout.nl

tend meefietst, móet dit shirt aan. Want

dan rijdt er ook iets.’ Ook over het fietspro-

gramma is nagedacht. Elke zondagochtend

is de start vanaf het Imhoffplein en wordt

er gemiddeld een kilometer of 70 gefietst.

Het eerste uur met een snelheid van 30 ki-

lometer per uur, want dan kan er nog ge-

kletst worden. Het tweede uur is iedereen

vrij zijn eigen tempo te bepalen. ‘Maar aan

het eind van de tocht drinken we wel altijd

samen koffie’, grinnikt Rozenburg.

De vijftien leden variëren in leeftijd van

eind 30 tot begin 50. Met 78 jaar is Rozen-

burgs vader de nestor van het gezelschap.

Meer leden wil de club niet. Rozenburg:

‘Met meer dan vijftien man kun je niet ge-

woon als groepje fietsen maar moet je op

kop en achterop iemand laten fietsen en

ook de risico’s op valpartijen nemen toe.’

Door Marjon Damen

Fietsen met dresscode

‘Regel 1 is dat iedereen het naar zijn zin heeft’



...licht

...warmte

Dat scheelt...
...geld

25% KORTING OP RAAMDECORATIE
*

* Actie geldig

t/m eind maart 2013. 

Vraag in de winkel naar 

de voorwaarden.
HOME
deco

Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag
Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl

TE HUUR:

Multifunctionele kelderruimte

geheel verlicht en verwarmd met water, toilet,

kitchenette en bankkluis Ca. 150 m2 geschikt  

voor opslag/werkruimte/training

Locatie; Bezuidenhout; prijs n.o.t.k.

info. 06-153 234 83
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Bezuidenhout wil een duurzame wijk

zijn, waar het veilig en leefbaar is. Daar

kunt u als bewoner ook aan bijdragen.

Bijvoorbeeld met het plaatsen van zon-

nepanelen voor schone energie. 

De zon is een onuitputtelijke bron van

schone energie en zonnepanelen kun-

nen het licht van de zon omzetten in

duurzame stroom. Op een plat dak lukt

dat helemaal goed. En als je bedenkt

hoeveel vierkante meter plat dak er in

Bezuidenhout is, dan mag duidelijk zijn

dat de wijk een enorm potentieel heeft

om schone energie op te wekken.

Zonnepanelen kosten natuurlijk geld,

maar tegenwoordig gaan ze meer dan

25 jaar mee en verdienen ze zich in 8 tot

9 jaar terug. Naast een lagere energie-

rekening tellen ze zeer positief mee

voor het energielabel van uw huis. Bent

u lid van een Vereniging van Eigenaren

en wilt u een zonnepaneel plaatsen,

dan moet u wel toestemming vragen

aan de andere leden. Bedenk dat u ook

samen zonnepanelen kunt aanschaffen. 

Subsidie

Afgelopen jaar kon er tussen 1 maart en

1 mei bij de gemeente een aanvraag

voor subsidie worden ingediend. Wilt u

weten wanneer de gemeentelijke subsi-

dieregeling voor 2013 start, stuur dan

een e-mail met de tekst ‘aankondiging

subsidie 2013’ naar subsidiezonnepane-

len2012@denhaag.nl. 

Tot het eind van dit jaar kunt u tot

maximaal 650 euro subsidie aanvragen

via AgentschapNL (www.agent-

schapnl.nl). 

Woont u in huis van vóór 1980, ga dan

eens naar www.zuinigehaagse

huizen.nl om te kijken hoe u het ener-

gievriendelijker kunt maken.

www.econerd.nl is voor energievrien-

delijke maatregelen voor portieken.

Door Mark Hoogland

Zet een zonnepaneel
op je dak

Bijzondere buur Caro de Gijzel

‘Om te wonen is het hier een paradijs’
Caro de Gijzel is grafisch ontwerper en gek van vorm. Aan de architectuur in Bezuiden-

hout haalt hij zijn hart op. Vooral aan zijn eigen huis aan De Eerensplein is hij verknocht.

‘Ik wist meteen: dit is mijn huis.’

De wijk Bezuidenhout staat voor De Gijzel

synoniem met bouwkunst van de hoogste

plank. Hij water loopt hem bij wijze van

spreken uit de mond als hij de pareltjes

opnoemt: de appartementen aan de Juli-

ana van Stolberglaan van architect Co

Brandes, de voormalige Gemeenteburger-

school aan de Van der Parrastraat ontwor-

pen door Dick Roosenburg, de woningen

aan de 2e Louise de Colignystraat van Jo-

hannes Duiker, en het hofje aan de Johan-

nes Camphuijsstraat ontworpen door de

architect W.B. van Liefland, een leerling

van Pierre Cuypers. ‘Om te wonen is het

hier, zeker voor een grafisch ontwerper,

een paradijs.’

De Gijzel woont zelf aan De Eerensplein,

genoemd naar Dominique Jacques de Ee-

rens, gouverneur-generaal van Neder-

lands-Indië van 1836 tot 1840. ‘Toen ik dit

huis voor het eerst zag, was ik meteen ver-

kocht: de hoge plafonds, de ruimte, de ori-

ginele glas-in-lood schuifseparatie, de

marmeren schouw. Het rook naar oudheid,

naar leven. Ik voelde me er meteen thuis

en wist dat dit mijn huis was, dat ik hier

wel oud wilde worden.’

Ijzeren kozijnen, platte daken

De Gijzel vertelt dat zijn huis is gebouwd

in 1934 en oorspronkelijk deel uitmaakte

van het Plan Molensloot dat tussen 1928

en 1940 is uitgevoerd. Voor dat plan ont-

wierp de architect Cornelis van Eesteren

een type woning dat veel zon moest kun-

nen opvangen. Kenmerkend voor het Plan

Molensloot zijn de strakke bakstenen ge-

vels met brede vensterpartijen in ijzeren

kozijnen en de platte daken. De woning-

blokken bestaan uit drie bouwlagen en

hebben terugliggende traveeën, betonnen

balkons en op de hoeken zijn open trap-

penhuizen geplaatst. 

Aan de hand van een boek laat De Gijzel

zien dat De Eerensplein oorspronkelijk een

weidse vierkante ruimte vóór de Loudon-

straat was. die grensde aan de Carel Rei-

nierszkade. Later is dit terrein doorsneden

voor een verbinding tussen de Loudon-

straat en het Kleine Loo. De Gijzel zou De

Eerensplein graag weer in zijn originele

staat brengen. ‘Het zit echt niet logisch

meer in elkaar. Kijk bijvoorbeeld naar de

locatie van de bushalte: zo’n beetje mid-

den op het plein. Dat had makkelijk anders

gekund, want een plein is toch een ont-

moetingsplek en gezichtsbepalend voor

een buurt. Maar ik klaag niet, want verder

is het hier heel prettig wonen.’ 

Door Jarina Hamidullahkhan

Caro de Gijzel: ‘Het zit echt niet logisch meer in

elkaar.’ (Foto: Catching Colors)



12

Theresiastraat 268 

www.wijnvansteve.nl - info@wijnvansteve.nl 

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout zoekt drin-
gend hulp bij het organiseren van de jaarlijkse 
30 april Vrijmarkt op het Spaarwaterveld.

Wij zijn genoodzaakt tot deze oproep, omdat de
gemeente Den Haag haar beleid heeft gewijzigd. 
Wijkbewoners moeten de Vrijmarkt nu zelf 
organiseren, anders kan deze niet doorgaan. 

Wij zoeken wijkbewoners die:
Bij het voorbereiden van de Vrijmarkt 3 à 4 keer
willen meedenken over de organisatie.
Op de dag zelf willen meehelpen bij (op- en af-
bouw)werkzaamheden en het begeleiden van de
vrijmarkters.

Dus als de Vrijmarkt u aan het hart gaat: meld u
aan.  Alle vormen van hulp - groot én klein - zijn
welkom.

Samen houden we Bezuidenhout veilig en gezellig

Neem voor meer informatie contact op met
Jacob.Snijders@Bezuidenhout.nl of
Wijkberaad@Bezuidenhout.nl of bel 070-3150902
(ma/di/do 9-12 uur)

Vrijmarkt Vrijwilligers
GezochtStich
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De wijkmakelaar

Bezuidenhout is rijk gezegend met por-

tiekwoningen en flats. De eigenaar van

zo’n appartement is ook mede-eigenaar

van en daarmee medeverantwoordelijk

voor het hele gebouw. Om ervoor te zor-

gen dat dit gebouw ook goed wordt on-

derhouden is er de plicht een Vereniging

van Eigenaren (VvE) op te richten en die

in te schrijven bij de Kamer van Koop-

handel. Toch worden veel VvE’s pas actief

als een van de eigenaren denkt aan ver-

koop. Voor een koper is een  actieve VvE

met een reserve in kas namelijk aantrek-

kelijker,  dan een slapende. 

U kunt zelf een VvE opstarten en bestu-

ren of dit laten doen door een VvE-be-

heerkantoor in de wijk of op internet.

Een goede beheerder helpt bij het op-

stellen van  een meerjaren onderhouds-

plan. Er bestaat nogal eens verwarring

over welk onderhoud precies tot de VvE

behoort. In de splitsingsakte die bij een

appartementsrecht  hoort, is doorgaans

sprake van het buitenonderhoud in alge-

mene zin. Denk daarbij aan het schilder-

werk of  het onderhoud/vernieuwen van

kozijnen, balkons, dak, gevel, schutting

en parterrevloer. Bekijk echter altijd uw

eigen splitsingsakte voordat u aan de

slag gaat met balkons of kozijnen, want

die kunnen uit het gezamenlijk onder-

houd zijn gehaald. Ook komt het voor

dat, in afwijking  van de splitsingsakte,

eigenaren nieuwe afspraken maken.

Deze afspraken vervallen bij de wisseling

van een eigenaar, tenzij ze zijn vastge-

legd bij de notaris. Dat brengt kosten

met zich mee, maar is wel waterdicht. 

Opbouw

Tot slot nog een tip voor de apparte-

mentseigenaren die een opbouw  willen

plaatsen op de tweede verdieping.  Door

de nieuwe opbouw ontstaan er meer on-

derhoudskosten  voor de bovenste etage

en verandert de verdeelsleutel . Voorkom

onenigheid met uw  mede-eigenaren en

laat de splitsingsakte aanpassen op pun-

ten als te plaatsen terras en het schilder-

werk van de kozijnen. 

Reacties naar: aardse@langezaal.nl

Als iemand onze wijk als zijn broekzak kent, dan is het wel de makelaar. In deze nieuwe rubriek behan-

delen de makelaars Langezaal, Are en Van Paaschen onderwerpen waarmee u, als huizenbezitter en/of -

huurder, uw voordeel kunt doen. Mark Aardse van Langezaal en al 25 jaar makelaar in onze wijk trapt af. 

de Vereniging van Eigenaren 
Mark Aardse (Foto: Fred Geelen)

Rick van ´t Wout en Bianca Kanters staan

nog na te genieten van alle beslommerin-

gen van de afgelopen tijd. In 2009 namen

ze Banketbakkerij Boheemen over van het

echtpaar Van Eck. De naam dankt het be-

drijf echter aan het echtpaar Piet en Bep

Boheemen dat op 13 februari 1953 met de

zaak begon. Van ’t Wout: ‘Banketbakkerij

Boheemen was destijds een echte buurt-

banketbakker die bekend stond om zijn

uitgebreide assortiment banket en later

natuurlijk ook de Bossche bol. Die bol is

Boheemen gaan maken toen een klant

hem uitdaagde of hij ook de Bossche bol

kon maken. “Uiteraard”, was het ant-

woord. Nou, en de rest is geschiedenis; van

ver uit de omtrek van Den Haag komen

mensen bij ons Bossche bollen kopen.’ 

Pas echt storm loopt het tijdens de drie

dagen durende Bosschebollenactie die -

traditioneel op 1 februari begint. Dit jaar

gingen er maar liefst 35.666 bollen over de

toonbank. De actie is bedacht door het

echtpaar Van Eck dat in 1986 de zaak over-

nam. Van ’t Wout heeft veel waardering

voor het ondernemerschap van de Van

Ecks. ‘Zij hebben van een klein bedrijf een

groot begrip gemaakt in Den Haag en om-

streken. Zij ontwikkelden een succesfor-

mule die ambachtelijk vakmanschap

combineert met eigentijds ondernemer-

schap. Ik ben zelf ooit als leerling bij Bo-

heemen begonnen, om het ambacht van

banketbakken te leren. Van Van Eck heb ik

geleerd wat ondernemen is. Met passie,

liefde voor het vak en trots zetten we dit

bedrijf dan ook graag voort. ‘

Dat Banketbakkerij Boheemen met zijn

tijd meegaat, blijkt ook uit het actief ge-

bruik van sociale media. Via Twitter en Fa-

cebook worden met regelmaat nieuwtjes

over aanbiedingen of bijvoorbeeld de uit-

verkiezing tot Leukste Bakker van Den

Haag vermeld. Hou ze in de gaten, want

misschien zijn ze straks ook wel de leukste

bakker van Nederland.

Door Peggy van Krüger

Banketbakkerij Boheemen bakt ze bruin
Bij Banketbakkerij Boheemen zullen er in de afgelopen tijd heel wat taartjes zijn gegeten, want er was voldoende

reden voor feest. Niet alleen bestond de zaak op 13 februari 60 jaar. Ook is ze uitgeroepen tot Leukste Bakker van

Den Haag. En tijdens de traditionele Bosschebollenactiedagen gingen er maar liefst 35.666 bollen over de toonbank.

De eigenaren van nu - Rick van ´t Wout en 

Bianca Kanters - en die van het eerste uur - Piet

en Bep Boheemen. (Foto: Ariane Gordijn)
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Stichting Wijkberaad Bezuidenhout zoekt een ex-
pert die haar kan ondersteunen bij het beoordelen
van gemeentelijke en ambtelijke stukken.

Waar moet je op letten bij het beoordelen van bij-
voorbeeld bestemmingsplannen en vergunnin-
gaanvragen, stukken die van belang zijn voor de
bewoners Bezuidenhout? Wat zijn de procedures
die je moet volgen en hoe houd je de ambtelijke
voortgang in de gaten? 

Bij het beantwoorden van dat soort vragen zou het
Wijkberaad Bezuidenhout graag ondersteuning
krijgen van een expert. 

Wij zoeken iemand die:
Gemeentelijke en ambtelijke stukken op hun 
merites kan beoordelen
Zich betrokken voelt bij de wijk en zich daarvoor
vrijwillig en enthousiast wil inzetten

Samen houden we Bezuidenhout veilig en gezellig

Bent u de expert die we zoeken, neem dan contact
op met Jacob Snijders, voorzitter Wijkberaad Bezui-
denhout: 06 -23660468 of Jacob.Snijders@Bezui-
denhout.nl 

Vrijwillig Expert
GezochtStich
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Bakkerij Hans & Frans Hessing

De bakkers van de Haagsche Kakkers

Theresiastraat 131

Elke nacht bakken wij voor u vers 

● Speltbrood

● Speciaal Desembrood

● Koolhydraat-armbrood

● En natuurlijk lekker Biologisch brood

Hier
had uw 

advertentie 
kunnen staan!

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



15

nummer 35 - februari 2013 - www.bezuidenhout.nl

Advertentietarieven spectaculair verlaagd!

Wist u dat…
● ● ● de Liduina basisschool, de ou-

ders van de leerlingen en kinderop-

vanglocatie 2Lakeien een groen

schoolplein gaan realiseren? Daarmee

willen ze de kinderen in Bezuidenhout

meer in contact brengen met de na-

tuur. En u kunt meehelpen door als

vrijwilliger mee te klussen op zater-

dag 16 maart van 10.00 tot 16.00 uur.

Voor meer informatie kunt u mailen

naar Margreet Roemeling, fam-

tops1@gmail.com

● ● ● u nog steeds de petitie voor de

vermindering van de kwalijke gevol-

gen van fijnstof uit de Utrechtsebaan

kunt tekenen? Wilt u ook dat de ge-

meente hier iets aan doet, ga dan

naar petities.nl/loket/den-haag

● ● ● oud-kampioen allround schaat-

sen Hein Vergeer op 10 januari het

Buurt Preventie Team heeft bezocht?

Vergeer is ambassadeur van de lande-

lijke Stichting SOS Alarmhulpdienst

en SOS Alarmcard. Die streeft naar

20.000 gecertificeerde hulpverleners.

● ● ● de gemeente Den Haag sinds

kort een app heeft waarmee u via uw

smartphone bijvoorbeeld een scheve

stoeptegel of een kapotte straatlan-

taarn kunt melden? Ga naar den-

haag.nl/meldingen.

● ● ● de subsidieregeling voor buurt-

stallingen is verlengd tot 1 juli 2013? 

● ● ● verloren of gevonden voorwer-

pen sinds 1 januari alleen nog maar

kunnen worden aangemeld op de

website www.verlorenofgevonden.nl?

U kunt hiervoor niet meer bij de poli-

tie terecht. 

Ga voor al het nieuws in de wijk naar

www.bezuidenhout.nl

Toen we nog maar net buren waren

zwaaide ik altijd als ik langs haar paleis

kwam. Dat doe ik nog steeds, maar dan

alleen in gedachten. De marechaussees

bij het hek keken me altijd zo raar aan

als ik liep te wuiven, en de buurvrouw

zwaaide ook nooit terug.

Maar ik groet nog altijd, stilletjes, al

richt ze zich alleen tot mij als ze op de

televisie is, met kerst, en laatst, toen ze

vertelde dat ze ermee ophield, en weg-

gaat uit de buurt. Ik heb haar vaak ge-

zien, een keer in het echt en meestal

dus op de tv, maar nooit in de buurt he-

laas, zelfs niet in het Haagse Bos of op

landgoed Reigersbergen, waar ik toch

drie keer in de week mijn rondje ren. Als

ik me opwarm bij de fietsnietjes bij de

vijver in het bos, kijk ik altijd even haar

tuin in. Maar alles wat ik zie bewegen is

een auto waar een lakei uitstapt.

Wat was ik haar graag eens tegengeko-

men, op een doordeweekse middag, ge-

woon op een bankje in het bos, waar ze

dan voor zich uit zou zitten te kijken

over de vijver. ‘Dag buurman’, zou ze

groeten. ‘Dag buurvrouw!’ En voor ik

het wist zou ik dan naast haar zitten op

dat bankje, in het winterzonnetje dat

het buiten al best lekker maakt. Heer-

lijk, vond ze het, zomaar even in het

bos, achter die hekken vandaan, dat had

ze toch vaker moeten doen. Even lekker

wandelen. De fiets liet ze maar thuis

sinds een boswachter haar erop had ge-

wezen dat ze ergens fietste waar dat

niet mocht. Hij was erg geschrokken

toen hij haar eens goed aankeek en zag

wie ze was, maar de buurvrouw had

hem gerustgesteld. Hij had groot gelijk,

regels zijn er voor iedereen. Stuur maar

een bon, had ze gezegd. Ik heb even

geen geld bij me. De buurvrouw stond

op. Ik moet verder, de premier staat

voor de deur, zei ze. En daar ging ze

weer, op Huis aan. Kom eens langs, de

deur staat altijd open, riep ze nog toen

ze achter een beuk verdween.

Zo stelde ik me een ontmoeting met de

buurvrouw voor. Maar als ik het hek

voor haar paleis al eens open zag gaan,

was het voor een geblindeerde auto

waarin zij zich misschien wel schuil-

hield, of voor de gewone dienstauto

van die lakei.

Haar Huis komt even leeg te staan.

Haar zoon gaat eerst behangen en ver-

ven voor hij met zijn gezin bij ons in de

wijk komt wonen. Als het zover is, ben

ik de eerste die hem welkom heet. Ik

hoop dan wel dat hij een ding in zijn

oren knoopt: een goede buur is beter

dan een verre vorst.

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws loonde al met een bereik van 15.000 

enthousiaste lezers. Met de spectaculair verlaagde tarieven maken we het 

helemaal aantrekkelijk voor u. 

Afmeting Hoogte (mm) Breedte (mm) Prijs

Voorpagina 60 70 € 200,-

Middenpagina 1/8   66 93 € 70,- 

1/4  134 95 € 129,-

1/3   90 90 € 160,-

1/2  135 190 € 225,-

1/1  269 190 € 450,-

Achterpagina 64 123 € 120,-

64 61 € 65,-

1/16  45 66 € 50,-

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

zwart/wit. Bij drie of vijf plaatsingen profiteert u van nog aantrekkelijkere kortingen.

Neem de proef op de som en adverteer in Bezuidenhout Nieuws. 

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

Column

Buurman John

Buurvrouw
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Colofon

Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant

voor Bezuidenhout-Midden en -Oost.

De krant verschijnt 5 keer per jaar in

een oplage van 8.400 exemplaren.

Bezuidenhout Nieuws 36 wordt 

bezorgd in de week van 18-25 april.

Vormgeving

Leo Leeflang

Fotografie

Catching colors, Ariane Gordijn

Redactie

Fred Geelen (hoofdredactie), 

Marjon Damen, 

Jarina Hamidullahkhan, 

Mark Hoogland, John Hermse, 

Peggy van Krüger, Ellie Melis, 

Marianne van Raay, Patrick Regan, 

Petra van der Vlugt, 

Raymond Wajwakana, 

Arnoud Willemsen

Advertenties

Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of

har100@zonnet.nl.

Voor mogelijkheden en tarieven zie 

www.bezuidenhout.nl knop ‘wijk-

krant’.

Adres

Johannes Camphuysstraat 25

2593 CH  Den Haag

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

girorekeningnummer: 262020

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

vanaf
€ 10
p.m.

hosting

+ .nl

domein

trefzekere
nieuwe

websites

ideaal voor

MKB, stichting of

vereniging

modern

en mooi

vormgegeven

pak uw kansen online

{ websites - training - advies - redactie } 

isi media | denken ontwerpen doen

isi media

vraag nu een gratis adviesgesprek aan

En hoe goed kent u de wijk? We dagen u

uit om weer eens goed om u heen te kij-

ken. Waar bevindt zich het hiernaast af-

gebeelde detail? Stuur uw antwoord per

e-mail of brief naar de redactie (zie het

colofon voor de adresgegevens) en maak

ook kans op een boekenbon, beschikbaar

gesteld door Advocatenkantoor 

Mr. E. Fransen.

Krant niet ontvangen, 

laat het ons weten

Heb oog voor detail, win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie is een deel van de gerestaureerde muurreclame van de 

Fa. M. Groen aan de Johannes Camphuysstraat 156. Aannemingsbedrijf Groen was hier

gevestigd tot de opheffing midden jaren 70. Marius Koster mag de boekenbon ter waarde

van 15 euro ophalen in het Wijk- en Dienstencentrum Johannes Camphuysstraat 25. 

Intuitieve massagepraktijk voor 

verschillende ontspanningsmassages

Nieuw geopend in Bezuidenhout

De Vriesstraat 59 - 2593 XH Den Haag
0612172768 - www.gwendolynn.nl

Gwendolynn 

dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op (070) 3477297

Edith Pedicure

Waar bevindt zich dit detail?

Stadsspeld Den Haag voor Rob Velders

(Foto: Barry Velders)

Wanneer liep u de koningin tegen het lijf?

Als buurvrouw moet koningin Beatrix ook wel eens door de wijk hebben gelopen.

Bent u haar daarbij wel eens tegen gekomen? Waar was dat en hoe verliep die

ontmoeting? De redactie van Bezuidenhout Nieuws is zeer nieuwsgierig naar uw

verhaal. E-mail naar bezuidenhoutnieuws@gmail.com of bel 06 44 244 655.

Rob Velders beheert al tien jaar de web-

site van Bezuidenhout. Dankzij zijn – vrij-

willige – inzet behoort deze site met

80.000 bezoekers tot de beste wijksites

van Nederland. Voor zijn inzet ontving

Velders op 14 januari de Stadsspeld van

Den Haag uit handen van wethouder In-

grid van Engelshoven. Die vergat niet te

vertellen dat Velders ook zeer actief is

voor het Koningin Sophiapark en het ZZP-

netwerk (zie pag 9). 
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De vijfde editie van de Parels van Bezuidenhout was een waar feest. De 41 Parels die

meededen aan de Parelroute op 8 juni hebben samen ruim 2.800 bezoeken gehad.  

Een foto-impressie van een geweldige dag.

Een geboeid publiek bij het

beeldhouwen/kleien.

Met zo’n welkom 

’s ochtends in het

wijkcentrum is de

toon gezet.

Joana-Louisa zingt lekker bluesy de sterren van de hemel. Later

treedt ze ook op bij Save the Children, het goede doel van dit jaar.

‘Waar zullen we als eerste naartoe gaan?’

Een echte eye-catcher, de

oldtimers. Goed voor zo’n

300 bezoeken.

Modern klassiek

omringd door strakke schilderijen in de Christus Triumfatorkerk.

Een trotse Parel

Barbara Gelcich

voor eigen werk.

De Parels van Bezuidenhout zijn gezien

Een afgeladen wijkcentrum laat zich vermaken door 

Jacques Bral.

Bekijk ook de video 
en foto’s op 

www.bezuidenhout.nl

(Foto’s: Fred Geelen, Ariane Gordijn, Mark Hoogland en Willem Verheijen)
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Uit gesprekken met een aantal bewoners

van de straat concludeert de werkgroep

dat het in de C. van der Lijn prettig wonen

is. Er zijn echter wel een paar verbeterpun-

ten: zo is er veel overlast van in de straat

‘geparkeerde’ fietsen en ook het pleintje is

voor verbetering vatbaar. Bewoners vinden

het plein al beter dan het was, maar met

een hekje er omheen, tegen de honden-

Buurtvereniging Boze Emma heeft de pro-

blemen met het hoge grondwater geïn-

ventariseerd bij 130 adressen. Op twee na

hebben al de 47 mensen die het formulier

terugstuurden, last van het hoge grond-

waterpeil.  ‘Er is veel overlast en wat erger

is, de overlast is de laatste jaren steeds

groter geworden’, vat Theo Monkhorst van

Boze Emma de uitkomsten van de inventa-

risatie samen. 

Het meeste last hebben de getroffenen

van water in de kelder/kruipruimte en op-

trekkend vocht  dat gepaard gaat met een

bedompte geur. Ook zijn er vloerbalken

aangetast en is er schimmelvorming op

vloeren en muren. Een respondent maakte

melding van een vijvertje dat door de hoge

waterstand omhoog gedrukt en gekanteld

is. Een ander liet een proefboring doen

waarbij het water uit de vloer spoot.  Weer

een ander denkt dat zijn huis aan het ver-

zakken is door het steeds wisselende

grondwaterniveau.

De uitkomsten zijn inmiddels met de ge-

meente besproken. Die heeft toegezegd

nog voor de zomer vijf adressen te bezoe-

ken voor nader onderzoek. Verder stelt de

gemeente gegevens beschikbaar over de

historie van de grondwaterontwikkeling.

Monkhorst: ‘We willen dit probleem gron-

dig onderzoeken en dat zal naar verwach-

ting enkele maanden duren.’

Door Marjon Damen

Op 1 juni plaatste de Werkgroep Oost van

het wijkberaad een partytent op het

pleintje van de Cornelis van der Lijnstraat.

Aanleiding was de uitslag van een onder-

zoek van de Stichting Boog in opdracht

van de gemeente  naar klachten van be-

woners van de huurwoningen aldaar. De

werkgroep ging zelf  op onderzoek uit. 

In een deel van Bezuidenhout (in de Adelheidstraat, Emmastraat,

Wilhelminastraat, Emmapark en aanpalende delen van de Theresia-

straat en de Bezuidenhoutseweg) is sinds enige tijd het grondwater

flink gestegen. Dat veroorzaakt overlast, zoals water in de kelder of

kruipruimte, optrekkend vocht in de muren of een bedompte geur

in huis. 

Trots meldt Korfbalvereniging GKV,

aan de Bezuidenhoutseweg 360, dat

ze in haar ruim 90-jarig bestaan nog

nooit zoveel kampioenen heeft

mogen huldigen als dit seizoen.

Het eerste seniorenteam promo-

veerde vorig seizoen al en mag zich

komend seizoen, na wederom eerste

in de poule te zijn geworden, 2e klas-

ser noemen. Ook het tweede senio-

renteam promoveert. Het eerst

juniorenteam (A1, zie foto) zal vol-

gend seizoen zowel in de zaal als op

het veld 1e klasse gaan spelen. En of

dat nog niet voldoende reden voor

een feestje is, werden ook de A3, B2

en D1 kampioen.

Van links naar rechts:

Gerrit Sonberg, Marja

Roel, Fred Fuit en Koos

van der Veen, allen lid

van de Wijkgroep Oost.

Werkgroep Oost houdt koffiebijeenkomst in open lucht

GKV grossiert 

in kampioenen
Grondwater geeft problemen
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poep, en kleine speeltoestellen zou het

nog beter zijn. Ook moet er nieuw gras

worden ingezaaid en het plantenperk on-

kruidvrij gemaakt. De werkgroep zal in een

brief naar de gemeente hiervoor ook plei-

ten.
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Bij binnenkomst in De Kleine Loods trek-

ken de kleurrijke schilderijen meteen het

oog. Afwisselend sieren portretten, land-

schappen en abstracte schilderijen de

muren. De maakster Renée van Rongen

leidt ons trots langs haar creaties. Het

kunstenaarschap is haar bij wijze van spre-

ken met de paplepel ingegeven, vertelt ze.

‘Ik ben opgegroeid in een gezin waar de

geur van olieverf en terpentine normaal

was.’ De keuze voor een opleiding textiel-

kunst en de lerarenopleiding tekenen

waren dan ook logische stap voor haar.

Daarna volgde ze nog diverse cursussen,

zoals portrettekenen bij de Vrije Akademie

en olieverfschilderen bij het Koorenhuis.

Van Rongen, gepensioneerd, heeft volop

tijd voor haar passie en het ontwikkelen

van nieuwe ideeën, zoals haar project

Kunst voor een ander.  Met dit initiatief

stelt ze minimaal 80 procent van de op-

brengst van een werk dat ze via haar web-

site of een veiling verkoopt, beschikbaar

aan goede doelen. Kopers kunnen zelf het

goede doel bepalen. Als dat maar ANBI-er-

kend is. Op die manier is er al geld gegaan

naar War Child, Liliane Fonds en Koningin

Wilhelmina Fonds. ‘Zo helpen we elkaar’,

zegt Van Rongen. ‘Mensen die kunst willen

kopen, steunen meteen het goede doel. En

mensen die al een goed doel steunen, kun-

nen voor een extra donatie een schilderij

ontvangen.’

Iets terug doen 

Over het waarom van dit initiatief zegt

Van Rongen het volgende:

‘Iedere keer als ik aan het schilderen ben,

besef ik dat ik een bevoorrecht mens ben.

Ik ben vrij om te maken wat ik wil en na

een werkzaam leven heb ik ook de midde-

len daartoe. Ik schilder omdat ik het fijn

vind om te doen, omdat het in mijn genen

zit, omdat ik het niet laten kan. Toch is

schilderen alleen voor mij niet voldoende.

Ik wil er graag anderen mee helpen.

Daarom wil ik graag een deel van mijn

werk beschikbaar stellen voor goede doe-

len.’

Voorlopig is Kunst voor een ander nog een

particulier initiatief, met alleen werk van

Van Rongen. ‘Na een proefperiode wil ik

bekijken of ik meer kunstenaars enthou-

siast kan maken. Alle ideeën zijn welkom,

dit moet een mooi project worden!’

Expositie

Kijk voor een impressie van de schilderijen

van Van Rongen op www.kunstvooreenan-

der.nl of bezoek De Kleine Loods in het

winkelcentrum Mariahoeve, Kleine Loo

284. Als u op het parkeerdak parkeert, ziet

u het vanzelf. 

Door Ellie Melis

Renée van Rongen

Kunst voor een ander

Kunstenares Renée van Rongen voelt zich een bevoorrecht

mens. Daarom stelt ze de opbrengst van een deel van haar

werk beschikbaar voor goede doelen. ‘Kunst voor een

ander’ heet haar initiatief. Sinds februari exposeert ze in

business centrum De Kleine Loods in Mariahoeve.

Renée van Rongen: ‘Schilderen alleen is niet vol-

doende voor mij. Ik wil er graag anderen mee hel-

pen.’ (Foto: Ariane Gordijn)

Stadsverlichting: samen stil zijn

Sinds maart stelt het Haags Yogacentrum

regelmatig haar ruimte ter beschikking

voor Stadsverlichting. Dit initiatief gaat

ervan uit dat in steden waar regelmatig

wordt gemediteerd minder criminaliteit

en minder verkeersongevallen zijn. Samen

stil zijn, is de gedachte, bevordert de saam-

horigheid in een tijd van verharding, indi-

vidualisme en elkaar buitensluiten.

Erik Klinge, eigenaar van het Haags Yoga-

centrum: ‘Naast de wekelijkse lessen, cur-

sussen en trainingen die we aanbieden

ter bevordering van het fysiek en geeste-

lijk welzijn, willen we ook een plek in de

wijk zijn waar gelijkgestemden elkaar kun-

nen ontmoeten. Dat doen we via het

thema Stadsverlichting. Een laagdrempe-

lig initiatief, dat kan bijdragen aan het

welzijn van de wijk.’ 

Bijeenkomst bijwonen?

Ook ervaren wat samen stil zijn met u

doet? De Stadsverlichtingbijeenkomsten

vinden plaats in het Haags Yogacentrum

(De Sillestraat 13) op zondagavond 14 juli, 

11 augustus, 8 september, 13 oktober, 

10 november en 8 december van 20.00 tot

21.00 uur. Het centrum is geopend vanaf

19.45 uur. De toegang is gratis, wel van te

voren aanmelden via: 

haagsyogacentrum@gmail.com.

Door Petra van der Vlugt

Voor een betere wereld hoef je niet per se de straat op. Door samen te mediteren kun

je meer bereiken, althans volgens de bedenkers van Stadsverlichting. Dit initiatief no-

digt mensen uit hun huiskamer open te stellen om samen stil te zijn. Het Haags Yoga-

centrum aan De Sillestraat 13 biedt die mogelijkheid. 



‘Zonder vrijwilligers stort alles in’
Vrijwilligers zijn de smeerolie van de samenleving. Zonder mensen die zich belangeloos voor anderen inzetten,

zou ook het leven in Bezuidenhout een stuk minder leefbaar, plezierig en gezellig zijn. Soms loopt het zelfs hele-

maal vast. Maar voor wie doen die vrijwilligers het nu eigenlijk en hoe belangrijk is dat voor die mensen?

Een chauffeur van de wijkbus die een min-

dervalide naar familie of de dokter brengt,

een lid van het buurtpreventieteam dat

binnen een kwartier na melding een verlo-

ren kat terugvindt, of iemand die via de

burenhulpcentrale een buurtbewoner

helpt met boodschappen. Zo zijn er legio

voorbeelden van mensen in de wijk die

zich vrijwillig inzetten voor anderen en

daarmee de leefbaarheid in de wijk verho-

gen. Hoe zou het zijn zonder hen? Kijk bij-

voorbeeld naar de vrijmarkt op het

Spaarwaterveld. Die kon dit jaar niet door-

gaan door een gebrek aan vrijwilligers. 

‘… en het blijft betaalbaar’

Wie zeer blij is met de inzet van vrijwilli-

gers is Niesje Kiestra, de moeder van

Femke. Iedere zaterdagmorgen gaat

Femke naar de Scouting Haagse Hout.

Daar zorgt de leiding van de welpen dat

Femke (middelste op de foto) iedere week

leuke activiteiten doet. ‘Ze vindt het fan-

tastisch’, vertelt haar moeder. ‘Ze leert veel

en je ziet haar groeien. Zeker als ze op een

zomerkamp is geweest. Als moeder ben je

dan altijd wat bezorgd, maar dan ze komt

heel blij terug en is ze ineens een stuk zelf-

standiger. Door de geweldige inzet van de

vele vrijwilligers blijft het betaalbaar en

voor een alleenstaande moeder telt dat

mee. Wat je ervoor terug krijgt, is het meer

dan waard.’

‘Zij maken het mogelijk voor ons’

Jos van Zaalen vindt het maar wat prach-

tig dat hij al zes jaar lang iedere donder-

dagmiddag naar de bridge kan. De dames

van het wijk- en dienstencentrum aan de

Johannes Camphuijsstraat hebben dan de

tafeltjes al klaar gezet. Voor 50 cent kan er

gekaart worden. ‘Het is puur voor de gezel-

ligheid. Een goede bridger ben ik niet,

maar dat mag de pret niet drukken. En ja,

ik heb veel waardering voor diegenen die

het voor ons mogelijk maken. Als zij er niet

zouden zijn dan stort alles in en mag ik op

zoek naar een andere daginvulling.’

‘Daarom wonen wij hier met plezier’

Op zaterdag 8 juni vond in het Koningin

Sophiepark het Bezuidenhouts Voetbal

Kampioenschap 2013 plaats. Een evene-

ment georganiseerd door buurtbewoners.

Ruim tachtig kinderen tussen de 4 en 12

jaar streden voor de eerste plaats. Papa

Casper van der Waal moedigt zijn kleine

jongen Lars (op de foto in het oranje shirt)

langs de lijn aan. ‘Wij wonen hier nu ruim

zes jaar en dit is precies de reden waarom

wij hier met veel plezier wonen. Er wordt

veel door en voor de buurtbewoners geor-

ganiseerd. Zo dadelijk sluiten we de dag af

met een straatbarbecue en in september

volgt er een parkfeest. Het maakt de buurt

levendig en aantrekkelijk.’

‘Ik weet nu meer’

Ook Bezuidenhout Nieuws,  de wijkkrant

die u nu leest, komt zonder de hulp van

vijftien vrijwilligers niet tot stand. De re-

dactie ontvangt regelmatig leuke en posi-

tieve reacties waaruit blijkt dat onze inzet

wordt gewaardeerd.  Die van Karin Notten

willen we u niet onthouden: ‘Met veel ple-

zier de vernieuwde wijkkrant gelezen.…

Voor mij het belangrijkste: over lokale ini-

tiatieven lezen. Zo wist ik niet dat er in

mijn wijk bewoners maaltijden aanbieden.

Of dat er een winkel als BOB bestaat. Of

dat er een fietsstalling is - voor mij intens

belangrijk nieuws, want de fietstrommel is

geen alternatief voor de ‘fietsophoping’

voor onze portiekwoning. Dit soort bijzon-

dere initiatieven maken een wijk speciaal

en versterken de sociale cohesie…. Ik wordt

nieuwsgierig naar mijn medebewoners.

Door fulltime buiten de stad werken en in

het weekend altijd een druk programma

komt het er niet van zelf op onderzoek uit

te gaan. En mis je dus al dit soort gave on-

dernemingen en mensen....Dankzij uw ar-

tikelen weet ik nu weer meer van mijn

bijzondere medebewoners. Waarvoor

dank!’

(Foto’s: Willem Verheijen)

Door Mark Hoogland 
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Voorkom inbraak tijdens uw zomervakantie
De zomermaanden zijn de ideale periode voor inbrekers om hun slag te slaan. 

Natuurlijk houdt de wijkpolitie, ook als u op vakantie bent, toezicht, onder meer 

door regelmatig te surveilleren. Maar u kunt zelf ook het een en ander doen om 

het inbrekers lastig te maken. 

Naam?

Alexander Bary.

Wat doet u in het dagelijks leven?

Ik ben projectleider bij Shell in Rijswijk.

Wat doet u voor de wijk?

Ik woon vlakbij het Koningin Sophiepark.

Daar organiseren we veel dingen met de

buurt: nu voor de tweede keer het kinder-

voetbaltoernooi, afgelopen 30 april Konin-

ginnedag en 14 September weer  het

jaarlijkse parkfeest. En ik zit in de ouder-

commissie van de Liduinaschool. 

Waarom?

Toen ik een paar jaar geleden tijdens een

buurtborrel opmerkte dat er nauwelijks

kinderen ouder dan 8 jaar aan het park-

feest meededen werd ik diezelfde avond

nog  gevraagd om de Werkgroep Koningin

Sophiepark te versterken. Samen met een

groep kinderen heb ik toen de X-treme

games als onderdeel van het parkfeest

geïntroduceerd, iets dat we dit jaar weer

gaan doen.

Het BK is ontstaan uit een wekelijkse voet-

balpartij van een aantal vaders in de wijk.

Vorig jaar heb ik het alleen georganiseerd,

nu doen we dat met z’n vijven. Het wordt

een fantastische dag met meer dan hon-

derd kinderen. 

Koninginnedag in het Sophiepark was een

groot succes. Aanvankelijk wilden we iets

organiseren aansluitend op de vrijmarkt

op het Spaarwaterveld. Toen dat niet door-

ging, hebben we het hier wat grootser

aangepakt. We hadden, geheel onver-

wacht, meer dan 200 aanmeldingen.

Om iets van de grond te krijgen heb je om

te beginnen een goed idee nodig. Daar

reageren mensen doorgaans heel enthou-

siast op. Maar vervolgens heb je iemand

nodig die de eerste stap zet in de hoop dat

anderen volgen en ook mee gaan helpen.

Hoeveel tijd bent u er mee kwijt?

Dat wisselt. Soms een paar uur per week,

maar rond een evenement is het natuurlijk

meer. Gemiddeld schat ik het op een

avond in de week.

Wat betekent het voor u persoonlijk?

Ik vind het erg leuk om te doen. Daarnaast

is het een goede manier om mensen te

leren kennen en een goede band met ze te

krijgen. Als je samen iets organiseert, ont-

staat er toch een wat hechtere band dan

normaal.

Door Marjon Damen

Kent u een vrijwilliger in de buurt die het

verdient in het zonnetje te worden gezet?

Laat het de redactie weten: bezuiden-

houtnieuws@gmail.com

De (wijk)politie geeft een aantal prakti-

sche tips om inbraak te voorkomen:

■ Controleer voor vertrek of alle ramen en

deuren dicht en afgesloten zijn.

■ Zorg dat het lijkt alsof u thuis bent. Ver-

bind bijvoorbeeld uw lampen met tijd-

schakelaars en zorg dat ze op

wisselende tijden in wisselende vertrek-

ken aan- en uitgaan.

■ Zeg niet op uw voicemail dat u niet

thuis bent. 

■ Wees voorzichtig met informatie over

uzelf. Schrijf niet op sociale media als Fa-

cebook en Twitter waar u bent of dat u

met vakantie bent. Vergeet niet dat in-

brekers mee gaan met hun tijd. Ze bekij-

ken niet alleen uw woning of u thuis

bent, maar zijn ook te vinden op het in-

ternet.

■ Vraag een bekende een oogje in het zeil

te houden door af en toe langs uw huis

te lopen.

■ Leg uw huissleutel nooit op een ‘ge-

heime’ plek; een geoefend inbreker kent

ze.

■ Koop een kluis voor uw kostbaarheden

of huur er een bij de bank.

■ Plak geen briefjes op de deur met de

boodschap dat u weg bent.

■ Zet ladders, vuilcontainers en anderen

dingen waarop geklommen kan worden

weg.

Meer preventietips vindt u op: 

www.politie.nl/haaglanden.

Is er toch ingebroken of betrapt u een

dief? Bel meteen 112 en doe altijd aan-

gifte. 

Door Jarina Hamidullahkhan

Alexander Bary: ‘Je

hebt iemand nodig

die de eerste stap zet.’

In Bezuidenhout zetten tal van vrijwilligers zich in voor andere

mensen in de buurt. Alexander Bary is een van hen. Midden in de

laatste voorbereidingen voor het Bezuidenhouts Voetbal 

Kampioenschap voor kinderen (het BK) in het Koningin Sophie-

park, had hij nog even tijd om enkele vragen te beantwoorden.

Vrijwilliger in het zonnetje



Bakkerij Hans & Frans Hessing

De bakkers van de Haagsche Kakkers

Theresiastraat 131

(070) 383 50 19

Elke nacht bakken wij voor u vers 

● Speltbrood

● Speciaal Desembrood

● Koolhydraat-armbrood

● En natuurlijk lekker Biologisch brood

Iedere dag compleet ontbijtje incl. verse jus
en koffie voor € 6,95.

U kunt bij ons ook uw verjaardag of baby 
shower vieren met een kopje koffie met gebak
of een high tea.
Wij hebben een heerlijke lunch kaart met o.a.
onze huisgemaakte hamburger en huisge-
maakte Filet Americain en tonijnsalade.

Ook zondag geopend.

● Wij bezorgen al uw broodjes

● 15 smaken verse thee 

● gratis WiFi

● Elke dag diverse nieuwe kranten en leesbladen

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Voor meer info, zoals vergoeding: Harold Thijssen: 06 – 54 72 56 38 of har100@zonnet.nl
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De website bezuidenhout.nl heeft een unieke nieuwe rubriek: 

Digitale Bezuidenhouters. Deze biedt een overzicht van alle web-

sites van mensen in de wijk met een bepaalde passie. Ontdek met

een klik op de digitale kaart van de wijk dat uw buurvrouw de

prachtigste schilderijen maakt. Of dat iemand enkele straten ver-

derop een modelspoorbaan op zolder heeft staan, die uw hart

sneller doet kloppen. 

Op de website van Bezuidenhout www.be-

zuidenhout.nl staat nu al een digitale

kaart waarop u snel kunt zien waar alle

kappers, banken, kerken, scholen, super-

markten, enzovoort in de wijk zich bevin-

den. Maar nu is er een nieuwe digitale

kaart waarop achter de vlaggetjes geen

bedrijven en instellingen schuilgaan, maar

de websites van wijkbewoners die iets bij-

zonders te bieden hebben. Zeg maar, de

Parelroute maar dan digitaal.

De bedoeling van de nieuwe rubriek 

Digitale Bezuidenhouters is de bewoners

van de wijk kennis laten maken met de

hobby’s, kunstuitingen en goede doelen

van andere wijkgenoten. Iedere wijkbewo-

ner die over zijn of haar passie een web-

site heeft gemaakt en daar meer

bezoekers voor wil, kan een vlaggetje met

daarachter een link naar zijn website laten

plaatsen op de digitale kaart van Bezui-

denhout. Aanmelden kan heel eenvoudig

op www.bezuidenhout.nl.

Contacten bevorderen

Volgens Jacob Snijders, voorzitter van het

Wijkberaad Bezuidenhout, is dit initiatief

uniek in de wereld. Hij kent in elk geval

geen digitaal overzicht van websites die

vanuit een bepaalde wijk worden onder-

houden. Ook omdat het voor internetters

niet relevant is te weten waar de persoon

achter een website zich precies bevindt.

Voor Snijders zit het belang in het bevor-

deren van het contact tussen de inwoners

van Bezuidenhout. Als straks alle websites

bij elkaar staan, kun je er als wijkbewoner

heel gemakkelijk achterkomen dat iemand

enkele straten verderop weleens net dat

onderdeel van een modeltrein zou kunnen

bezitten waar je zelf naar op zoek bent. Of

misschien vindt de zangeres uit de Willem

van Outhoornstraat via een klik op een

vlaggetje wel een pianist aan het Van 

Imhoffplein die haar wil begeleiden.

Wat moet u doen?

Wilt u graag op Digitale Bezuidenhouters

een link naar uw website? Ga dan naar

www.bezuidenhout.nl en meldt u aan. 

Iedere inwoner van Bezuidenhout met een

hobby, goed doel of kunstuiting kan mee-

doen. Voorwaarde is wel dat de website

niet commercieel van opzet is.

Door John Hermse

Nieuwe rubriek op www.bezuidenhout.nl

Digitale Parelroute door Bezuidenhout

Inleveren levert op

Bezuidenhout wil een duurzame wijk

zijn, waar het veilig en leefbaar is. Daar

kunt u als bewoner ook een bijdrage

aan leveren. Bijvoorbeeld door oude

elektrische apparaten of spaarlampen

in te leveren.

Veel elektrische apparaten bestaan vaak

voor meer dan 90 procent uit waarde-

volle grondstoffen, zoals ijzer of plastic

die goed te recyclen zijn. Maar ze kun-

nen ook chemische stoffen bevatten,

denk aan batterijen. Weggooien is dus

niet alleen zonde, maar kan ook schade-

lijk zijn voor het milieu. Lever elektri-

sche apparaten dus altijd in. 

Inleveren kan bij de winkel waar u een-

zelfde, nieuw product koopt. Maar ook

bij de Stadsboerderij Reigershof (Rei-

gersbergenweg 280, bij het volkstuinen-

complex aan de Schipholboog).

Reigershof neemt overigens alleen

kleine elektrische apparaten in. De

vuistregel is dat zo’n apparaat in een

boodschappentas moet passen. Denk

daarbij aan mp3-spelers, spelcomputers,

föhns, boormachines, radio’s of brood-

roosters. 

Sinds kort kunt u op Reigershof ook ge-

bruikt frituurvet inleveren. Ook hiervoor

ontvangt de stadsboerderij een vergoe-

ding: ongeveer € 0,40 per ingeleverde

liter vet. Met de opbrengsten kunnen

nieuwe materialen en spellen worden

gekocht. 

Reigershof is partner van Wecycle, een

instelling die de inzameling en recycling

van elektrische apparaten en energie-

zuinige verlichting organiseert. 

Op 23 mei riep wethouder van Volksge-

zondheid en Duurzaamheid Rabin 

Baldewsingh Reigershof officieel uit tot

duurzame stadsboerderij. 

Door Mark Hoogland

Hier kan uw website komen te staan!



TURKS RESTAURANT

Een gezellig familierestaurant 

sinds 1980, het adres voor de rijke

Turkse keuken en gastvrijheid.

Theresiastraat 208 - 2593 AV  Den Haag

(070) 385 22 87 - info.denhaag@harput.nl

Ervaar ’m zelf...

De nieuwe JS 50!
Maak een proefrit...

45

GORDIJN

GARAGEBEDR I J F

Te bezichtigen in onze showroom aan de Zichtenburglaan in Den Haag

“Sterk in
elk merk”

Johan van Hoornstraat 39, zijstraat laan van N.O.I.  -  (070) 383 84 05 - www.garagegordijn.nl

Autobedrijf Houtwijk, Zichtenburglaan 82, Den Haag - www.autohoutwijk.nl

Kobaltstraat 27

2544 ET Den Haag

Postbus 53086

2505 AB Den Haag

t 070 – 308 21 21

f 070 – 308 21 29

e info@kds.nl

i www.kds.nl

De Swart combineert vakmanschap en innovatie, in de 

eerste plaats als het gaat om professioneel drukwerk. 

Maar vandaag de dag is De Swart dé aangewezen partner 

voor het gehele grafi sche communicatieproces. Van concept 

tot distributie. Van huisstijl tot digitaal voorraadbeheer.

www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

Gespecialiseerd in zzp’ers, 
eenmanszaken en vof’s.

Bedankje
Er zijn elk jaar enkele mensen die een gift van € 7,50 of meer

overmaken voor Bezuidenhout Nieuws. Dit prachtige blad

wordt gratis in de wijk verspreid en de kosten worden thans

volledig betaald door onze adverteerders. Het bestuur is

daarom van mening dat extra giften niet meer gevraagd

kunnen worden. Wij willen diegenen die zo trouw elk jaar

iets gaven, daarvoor hartelijk danken. 

Aad Tulling, penningmeester Stichting Wijkberaad
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Waar eerder nog tweedehands auto’s

blonken, glimmen nu piano’s en vleugels.

Sinds een jaar is op de hoek van het 

Stuyvesantplein en de Loudonstraat 

Brinkmann pianohandel gevestigd. 

De eigenaar, Hauff Brinkmann, noemt zich

met trots een telg van de oudste piano- en

orgelbouwersfamilie van Nederland. 

voeringen, ook andere gerenommeerde

namen, zoals Grotrian-Steinweg. De

piano’s en vleugels van het eigen merk

worden gebouwd in Tsjechië. ‘Maar vrijwel

al het materiaal importeren we uit 

Duitsland’, voegt Brinkmann eraan toe.

In de showroom waar Brinkmann nu zijn

piano’s laat zien, stonden eerder auto’s.

Veel aanpassingen heeft hij niet hoeven

doorvoeren. De enige noodzakelijke inves-

tering waren de rolgordijnen tegen het

felle zonlicht, want de instrumenten

mogen niet te warm worden. 

Het bevalt Brinkmann uitstekend in de

wijk en hij heeft er ook best wat klanten

wonen. Bijvoorbeeld via het Koorenhuis of

het conservatorium. Maar ook de ambas-

sades zijn goede klanten, vooral voor de

verhuur van piano’s. Helaas merkt ook hij

dat het crisis is. Daardoor is de verkoop

van piano’s wat minder. Het meeste werk

bestaat nu uit verhuur, stemmen, repara-

ties en onderhoud. 

Het stemmen van piano’s en vleugels

brngt Brinkmann zelfs tot in Duitsland en

Tsjechië. Die verre bestemmingen doet hij,

bijna 80 jaar oud, nog altijd zelf. Ondanks

zijn leeftijd gaat Brinkmann nog iedere

dag vol enthousiasme aan het werk: ‘Ik

ben een echte Brinkmann die te allen tijde

de naam van dit bedrijf groot zal houden.

Dit is niet mijn werk, het is mijn hobby.’

Door Marjon Damen

Brinkmann pianohandel

Zesde generatie pianobouwer weet niet van stoppen

Brinkmann is een man die vol zit met ver-

halen. Dat is ook niet zo vreemd als je kijkt

naar de rijke familiegeschiedenis.  Die

staat sinds 1750 in het teken van piano- en

orgelbouw. Volgens de vroegste documen-

ten begon het allemaal met de bouw van

orgelpijpen in Oost-Friesland, in Duitsland.

Rond 1800 kwamen daar ook piano’s bij. In

1862 vestigde een van de familieleden zich

in Rotterdam om ook Nederland met de

Brinkmann-piano bekend te maken. Brink-

mann: ‘Met trots kan ik zeggen dat wij de

oudste orgel- en pianobouwersfamilie van

Nederland zijn. En dat ik al als zesde gene-

ratie in dit bedrijf mag werken, daar ben ik

mijn vele voorvaderen zeer dankbaar voor.’

Naar Den Haag

Brinkmann vertelt dat zijn grootvader in

1903 de beslissing nam om in Den Haag 

piano’s te bouwen en te verkopen. Dat ge-

beurde achtereenvolgens aan de Tous-

saintkade, het Prins Hendrikplein, de

Obrechtstraat en - sinds vorig jaar - de Lou-

donstraat. Brinkmann: ‘Ik was al jaren op

zoek naar een goed pand, want dat aan de

Obrechtstraat was niet meer naar wens op

te knappen en de winkel lag daar ook niet

echt in de loop. Een klant in de Theresia-

straat, wees me erop dat hier een groot

pand leeg stond. Ik was direct enthousiast.

De zeven grote ramen zijn zeven gratis ad-

vertenties en de tram maakt hier net een

bocht. Vanuit de winkel zie ik al die kop-

pies kijken; die weten dan mooi allemaal

dat ik hier zit.’ 

Zeven eigen modellen piano’s

In de collectie zitten naast zeven eigen

modellen piano’s en vier vleugels in elf uit-

Bewonersavond 

op 23 september

Zet 23 september alvast in uw agenda.

Dan vindt er een bewonersavond plaats

over drie voor de wijk belangrijke onder-

werpen. Op het programma staan een

presentatie van het eindplan voor het

Spaarwaterveld. Verder wordt u op de

hoogte gebracht van de rioolplannen

voor Oost. Daarnaast zal de werkgroep

Duurzaam Bezuidenhout een aantal

van haar projecten toelichten.

Locatie: 

Wijk- en Dienstencentrum Johannes

Camphuijsstraat 25. 

Zaal open: 19.30 uur.

Begin programma: 20.00 uur.

Hauff Brinkmann (80) gaat nog iedere dag vol 

enthousiasme aan het werk.
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Bijzondere buur Jenny Seed

‘Fantastisch om op dat podium te staan’

Een half jaar geleden had Jenny Seed niet

eens mogen meedoen aan Bezuidenhout’s

got talent, want toen woonde ze nog in

Leidschendam.  In februari streek ze neer

in de Cornelis Houtmanstraat: ‘Ik kende de

wijk al wel, want vroeger heb ik les gehad

op het Zandvliet College en in café Animo

dart ik wekelijks met vriendinnen, gewoon

voor de lol.' 

In café Locus was Seed voor 30 april nog

nooit geweest. 'Ik had wel iets gelezen

over de festiviteiten op koningsdag daar,

maar was met vriendinnen op stap en be-

landde er eigenlijk bij toeval. Toen bleek

dat er een zangwedstrijd bezig was, dacht

ik dat ik te laat zou zijn om nog mee te

kunnen doen, maar dat was geen pro-

bleem. Het publiek reageerde enthousiast

op mijn nummers. Het was fantastisch om

op dat podium te staan en natuurlijk ook

om te winnen.' 

Marco Borsato

Het is niet eerste keer dat een jury Seeds

zangkwaliteiten op waarde weet te schat-

ten. In maart won ze tijdens een perso-

neelsfeest van haar werkgever, super-

marktorganisatie Hoogvliet, waarvoor ze

in Alphen aan den Rijn de financiële admi-

nistratie doet, een show à la The Voice of

Holland. Dat deed ze met een vertolking

van Like te way I do van Melissa Etheridge.

'Nooit verwacht dat ik zou winnen. In het

verleden heb ik wel in een band gezongen,

maar dat was meer dan vijf jaar geleden!‘

De prijs was er niet minder om: een optre-

den in de Rotterdamse Ahoy na artiesten

als Marco Borsato en Lange Frans. Ten

overstaan van 4000 collega’s stal Seed er

de show met Modern world van Anouk. 

Na het winnen van Bezuidenhout’s got ta-

lent heeft Seed de smaak te pakken. 'Ik

zoek nu een band om wat meer met zin-

gen te kunnen doen. Verder oefen ik thuis

met filmpjes op Youtube en gedownloade

songteksten en breid ik mijn repertoire

uit.' Wat wordt de volgende stap? Deel-

name aan een talentenjacht op televisie

misschien? Seed blijft nuchter: 'Ik zou het

leuk vinden als dat er van komt, maar ben

er niet dagelijks mee bezig. Op 14 juni, tij-

dens de braderie in de Theresiastraat, kan

ik weer optreden bij café Locus. Dat ga ik

zeker doen. En wat er verder van komt? Ik

zie wel; wat komt dat komt.'

Door Arnoud Willemsen

De bewoners van de Adelheidstraat, de

Emmastraat en de Wilhelminastraat ont-

vingen in mei drie rollen gele vuilniszak-

ken per huishouden. Meeuwen komen

minder snel op de gele zakken af en ze zijn

ook minder gemakkelijk open te krijgen

dan de gewone, grijze zakken. 

Ron Brand uit de Emmastraat kreeg eind

mei ook gele vuilniszakken. Volgens hem

worden ze behoorlijk gebruikt door straat-

genoten. Kort geleden was de straat nog

bezaaid met zwerfvuil uit zakken die

meeuwen open hadden gepikt. Of het aan

de gele zakken ligt, weet Brand niet, maar

de laatste tijd heeft hij geen meeuw meer

gezien. ‘Normaal gesproken zie je ze altijd

op de daken zitten op woensdagochtend.

Ze weten precies wanneer het vuilnisop-

haaldag is.’

De vuilniszakken worden alleen huis-aan-

huis bezorgd in straten die veel last heb-

ben van de meeuwen en waar vuil langs

de straat staat omdat er nog geen onder-

grondse afvalcontainers zijn. 

In heel Haagse Hout kregen 700 huishou-

dens de gele vuilniszakken thuis. Zolang

de voorraad strekt zijn ze ook bij het stads-

deelkantoor Haagse Hout aan de 

Loudonstraat te krijgen. Hier waren begin

juni 200 rollen gele zakken opgehaald.

Door John Hermse

Jenny Seed: 'Ik zoek

nu een band om wat

meer met zingen te

kunnen doen.’ (Foto:

Ariane Gordijn)

Koningsdag 2013. Café Locus op de hoek Theresiastraat/De Sillestraat organiseert een

straatfeest inclusief talentenjacht. Jenny Seed (32) springt spontaan het podium op,

zingt haar repertoire en wint. 'Ik wist niet eens dat ik meedeed aan een wedstrijd.'

Gele vuilniszakken jagen meeuwen weg
In het broedseizoen kunnen meeuwen die vuilniszakken kapot pikken voor behoorlijk wat overlast zorgen. 

Daarom deelt de gemeente speciale vuilniszakken uit, ook in Bezuidenhout.
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In de rubriek Toen | Thans combineert Roel Rozenburg twee passies: prentbriefkaarten van Bezuidenhout uit de periode 1900-1935 en

fotograferen. De kaarten van Toen komen uit zijn privéverzameling. De foto’s van Thans ‘schiet’ hij speciaal voor Bezuidenhout

Nieuws op precies dezelfde plek als dat de kaart ooit is gemaakt. Zie dit keer de verschillen in de Nassaustraat in 1907 en 2013. 

ThansToen

De parkeerdruk in met name Bezuidenhout-Oost leverde in het verleden heel wat klachten op. Om het probleem

voorgoed te tackelen werd op 3 december 2012 in het laatste deel van Bezuidenhout-Oost betaald parkeren inge-

voerd. Wat zijn een half jaar later de ervaringen met de parkeerdruk in het gedeelte tussen de Pahudstraat, de

Carel Reinierszkade en de IJsclubweg? 

Forens is weg, parkeerprobleem nog niet 

Wie nu op een doordeweekse ochtend

door Bezuidenhout-Oost loopt, ziet een

ander straatbeeld dan een half jaar gele-

den. Het is afgelopen met de forens die

zijn vouwfiets uit de achterbak haalt om

naar zijn werk te fietsen. De kruising van

De Sillestraat met de Altingstraat lijkt de

kenmerken te krijgen van een heus plein-

tje; door gebrek aan geparkeerde auto’s is

een zee van ruimte ontstaan. Hoe anders

is dit beeld  ’s avonds. Buurtbewoonster

Eveline ter Meulen: ‘Dan staat alles weer

vol en is het zoeken naar een parkeerplek.’ 

Het invoeren van betaald parkeren blijkt

dus deels te hebben geholpen, maar de

gemeente is nog lang niet klaar met de

aanpak van de parkeerproblematiek in dit

deel van de wijk. Ook vanwege een nega-

tief bijeffect: veel forensen zetten hun

auto nu net buiten het betaald parkeren

gebied, bijvoorbeeld  op de Vlaskamp en

op de parkeerplaatsen bij de sporthal. En

dat leidt daar weer tot grote ergernis van

omwonenden en bezoekers van de sport-

hal. 

Herinrichting van straten

Eveline ter Meulen stelt vast dat het hand-

haven van het betaald parkeren in en om

de wijk door de gemeente samen met de

politie zijn vruchten heeft afgeworpen:

‘Het is prettig dat er nu minder in de boch-

ten en op de stoep geparkeerd wordt. Ik

vraag mij alleen af hoe lang dit zo blijft. De

laatste tijd gaan mensen toch weer  ou-

derwets onhandig en fout parkeren.’ 

De gemeente maakt momenteel plannen

om dat laatste tegen te gaan. Volgens

Hans Casteleijn, projectleider Parkeerbe-

heer bij de gemeente,  staat er een ingrij-

pende herinrichting van de straten op de

planning. In het najaar start daarvoor de

inspraakprocedure en zal voor iedereen

helder worden welke aanpassingen de

straten mogelijk zullen ondergaan. In de

plannen wordt ook een avondregeling

voor betaald parkeren geopperd. Die moet

leiden tot een lagere parkeerdruk in de

avonduren. 

Door Mark Hoogland



Garagebedrijf Gordijn

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

Ook op zaterdag geopend van 

09.30 – 13.00 uur. 

Altijd welkom voor olie, koelvloeistof, 

verlichting controleren enz.

Onder een nieuwe leiding maar 

met ouderwetse service en 

kwaliteit bij u om de hoek

Stijl & Traditie
UitvaartzorgJ.S. van der Meer

Aandacht, tijd en betrokkenheid

Zelfstandig uitvaartverzorger aan De Eerensplein 31.

2593 NB  Den Haag in Bezuidenhout, (070) 7070007 - www.stijlentraditie.nl

Ook voor bijzondere rouwvoertuigen: Daimler, Citroën DS, Traction en CX.

Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek, 
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Het Groene Oordtje binnenstappen is een

belevenis: de natuurtuin vormt een oase

van rust en kalmte. ‘Alles hier is in even-

wicht’, vertelt Cocky Hoek. ‘Zo zijn de bloe-

men met veel nectar en stuifmeel speciaal

gekozen voor de bijen. Toen een tijdje

terug de bijenkolonie te groot werd, heb-

ben we een nieuw volk gemaakt. Een paar

weken geleden is de nieuwe koningin ge-

boren.’

Boos

Ook de bijenkasten gaan straks mee naar

de overkant. ‘De NS heeft ooit besloten al

haar grond hier te verkopen. Maar helaas

niet aan ons, de VNGS , de Vereniging Na-

tuurtuinen Groene Schenk.’ Nog steeds

kan Hoek zich boos maken over de plan-

nen voor een fietspad naast het spoor,

waarmee het einde van Het Groene

Oordtje werd ingeluid. ‘Aan de overkant is

al een fietspad. Het is echt Haags Zuur - ik

citeer Joris Wijsmuller van de Haagse

Stadspartij -  dat we weg moeten en er

voorlopig niets met het gebied gaat ge-

beuren.’

Een pleister op de wonde is dat de NS

heeft gegarandeerd dat Het Groene

Oordtje mag herleven op de binnenkort op

te leveren gesaneerde grond aan de over-

kant langs de Schenk. Hoek: ’Toen de NS

aanbood de twee huisjes in de tuin, als dat

technisch mogelijk is te verplaatsen, leek

me dat een goed moment om het gebied

te verlaten.’

Hulp gezocht

De VNGS, waar Cocky Hoek deel van uit-

maakt, gebruikt nu al haar energie en mid-

delen om mooier en sterker terug te

komen in de nieuwe tuin. Inmiddels zijn de

voorbereidingen voor de verhuizing in

volle gang. Een hele klus om alles wat

overzetbaar is van de tuininrichting en

vooral de grote collectie drachtplanten en

struiken te herplaatsen. Hoek: ‘Ik hoop dat

70 tot 80 procent van de planten het

haalt, maar het kan ook 50 procent wor-

den.’ Bij het overzetten kan Hoek nog hulp

gebruiken. Vrijwilligers kunnen zich aan-

melden op http://hetgroeneoordtje.blog-

spot.nl.

Ook nog een keer genieten van Het

Groene Oordtje? Deze zomer stelt Hoek

voor de laatste keer haar bijzondere tuin

open met een expositie die nog duurt tot

en met 14 juli op donderdag tot en met

zondag van 12.00 tot 17.00 uur. 

Door Patrick Regan

Het Groene Oordtje verhuist

‘Het is Haags Zuur dat we weg moeten’
Ergens na 1 augustus verhuist natuurtuin Het Groene Oordtje van IJsclubpad 2 naar de overkant, IJsclubpad 1.

Daarmee komt er definitief een eind aan de jarenlange strijd van Cocky Hoek met NS Vastgoed om het behoud

van de tuin. 

Cocky Hoek: ‘Ik

hoop dat 70 tot

80 procent van

de planten het

haalt.’

(Foto: 

Ariane Gordijn)

Boswachtersblog uit het Haagse Bos

De boswachters van Staatsbosbeheer maken van alles mee

in de natuur. Met een nieuw weblog geven ze mensen een

mooi kijkje achter de schermen van hun werk. Het blog

wordt geschreven door de boswachters van de driehoek

Den Haag-Gouda-Leiden. ‘Onze’ boswachter Jenny van

Leeuwen doet dat voor het Haagse Bos. Volg haar en haar

collega’s via www.staatsbosbeheerzuidholland.word-

press.com. (Van leeuwen is de vierde van links op de foto)



Het wijkberaad heeft vooral kritiek op de

wijze waarop de gemeente het plaatsen

van dakopbouwen wil stimuleren. Volgens

het wijkberaad is er te weinig oog voor de

haken en ogen die daaraan vastzitten. in

de plannen van de gemeente wordt het 

voor 1500 woningen mogelijk een extra

verdieping op het dak te plaatsen, maar

met de impact die dit heeft op de wijk

wordt totaal geen rekening gehouden. 

Het wijkberaad maakt zich daar zorgen

over, ook omdat Bezuidenhout al relatief

weinig groen en een hoge parkeerdruk

heeft. Ruimtelijk en functioneel gezien is

de wijk niet ingericht op een sterke toe-

name van het aantal vierkante meters

‘wonen’. Het bestemmingsplan maakt de

buurt potentieel zo ‘donker’ als maar mo-

gelijk is, waarschuwt ze. Daarmee zegt het

wijkberaad niet dat ze tegen dakop-

bouwen is, maar wel dat ze bij de voor-

ziene uitbreiding flankerend beleid van de

gemeente verwacht.

Normen voor dakopbouwen

Verder vreest het wijkberaad dat de wijk

haar karakter zal verliezen als de ge-

meente niet met eenduidige regels komt

voor de bouw en uitstraling van dakop-

bouwen. Het wijkberaad pleit er in elk

geval voor dat voor alle toekomstige dak-

opbouwen minimaal een zelfde norm gaat

gelden als het gaat om dakhelling en te-

rugligging. Ook wenst ze nadere regels

voor dakopbouwen in relatief smalle stra-

ten en in karakteristieke omgevingen.

Levendige Beatrixlaan

Omdat Bezuidenhout ongeveer een kwart

van alle kantoren in Den Haag huisvest, zal

het wijkberaad ook nauwgezet de plannen

van de gemeente volgen ten aanzien van

leegstand/herbestemming van kantoren.

Want als te veel kantoren een woonfunc-

tie krijgen, kan dat ten koste gaan de van

de ondernemers in de Theresiastraat. Ver-

der vindt het wijkberaad het wenselijk dat

de Beatrixlaan levendiger wordt, bijvoor-

beeld met meer groen, horeca en kiosken.

Ook het gebied rond het station Laan van

NOI vraagt om meer kwaliteit.

Over het algemeen mist het wijkberaad

een visie van de gemeente over het (ge-

ringe) groen in de wijk. Zo is er bijvoor-

beeld geen aandacht voor de recreatieve

functie van het water van De Schenk. 

De volledige reactie van het Wijkberaad

Bezuidenhout op het ontwerpbestem-

mingsplan van de gemeente is te vinden

op www.bezuidenhout.nl. Daar kunt u

ook vinden wat de gemeente met dit

commentaar heeft gedaan.

Door Fred Geelen

Het Wijkberaad Bezuidenhout heeft er werk van gemaakt: maar liefst 11 pagina’s dik is het commentaar op het

ontwerpbestemmingsplan voor Bezuidenhout Midden en –Oost. De gemeente komt in juni met een reactie.

nummer 37 - juni 2013 - www.bezuidenhout.nl

Wijkberaad reageert op ontwerpbestemmingsplan

Bosscher-Advies
Uw Frans Recht Jurist

info@bosscher-advies.nl - 0642661075

www.bosscher-advies.nl

Voor al uw vragen op het gebied van:
■ Aankoop/verkoop
■ Fiscaliteit
■ Erfrecht
■ Testamenten/huwelijksvoorwaarden

Droomt u van een huis in Frankrijk of heeft u 

wellicht al een woning in la douce France?
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De wijkmakelaar

Den Haag telt zo’n 50.000 expats. Dat

zijn mensen afkomstig uit een ander

land, die hier tijdelijk wonen voor hun

werk. Lange tijd zochten expats met

name in Benoordenhout, het Staten-

kwartier en het centrum een verblijf.

Maar de laatste jaren wordt ook Bezui-

denhout steeds aantrekkelijker gevon-

den. Op dit moment wonen er naar

schatting 500 expats in deze wijk. Vooral

de jongere expats tot 35 jaar ontdekken

Bezuidenhout. Ze zijn niet alleen gechar-

meerd van de gunstigere woonprijzen,

want ook expats moeten door de crisis

op de kleintjes letten, maar ook van de

goede openbaar vervoervoorzieningen,

want niet alle vrouwen van expats kun-

nen fietsen of autorijden. Daardoor

wordt ook de nabijheid van een winkel-

gebied als de Theresiastraat zo gewaar-

deerd. Of die van het centrum, de British

School, het strand en drie golfbanen. 

Natuurlijk heeft Bezuidenhout door de

gevolgen van het bombardement niet de

klassieke uitstraling van een Benoorden-

hout of Statenkwartier. Maar de Adel-

heidstraat, de Emmastraat, de

Bezuidenhoutseweg  en, ook een topper-

tje,  de Gerard Reijnstraat kunnen de

concurrentie gemakkelijk aan en zijn

zeer gewild bij vooral de oudere expats

die graag een huis met wat meer status

willen. Bij de jongere generatie staat

vooral het gemak voorop. Die geven lie-

ver de voorkeur aan een praktischer ap-

partement en zijn blij dat ze, met het

station Laan van NOI op loopafstand, in

een half uur tijd in ´the place to be´ Am-

sterdam kunnen zijn.

Expats genieten een aantal fiscale voor-

delen die het aantrekkelijk maken om,

ook al is hun verblijf relatief kort, hier

een huis te kopen. Met de crisis op de

woningmarkt is men wat kopen betreft

echter wat voorzichtiger geworden.

Maar mocht  zich desondanks toch een

expat in uw appartementcomplex vesti-

gen, laat dan door de Vereniging van Ei-

genaren ook de huisregels in het Engels

opstellen. En geef zo iemand een warm

welkom, want aardige buren zijn 90 pro-

cent van de woonlol in Nederland.

Als iemand onze wijk als zijn broekzak kent, dan is het wel de makelaar. In deze ru-

briek behandelen de makelaars Langezaal, Are en Van Paaschen onderwerpen waar-

mee u, als huizenbezitter en/of -huurder, uw voordeel kunt doen. Dit keer Michiel van

de Poll van Van Paaschen.

De expat

Michiel van de Poll
(Foto: Fred Geelen)

Ik heb mij aan mijn belofte gehouden.

Bijna. In de vorige editie van Bezuidenhout

Nieuws schreef ik dat ik het script af ging

maken. Dat heb ik gedaan. Bijna. De eerste

versie van de eerste 36 pagina’s script – vol

actie en dialoog – liggen op de plank. Zo’n

tienduizend woorden zijn dat. Precies 40

scènes (en dus ongeveer 40 verschillende

locaties!).

Ik had mij voorgenomen om, in mijn mei-

vakantie, iedere dag drie pagina’s te schrij-

ven. Dan zou ik aan het einde van de twee

weken durende vakantie precies 42 pa-

gina’s hebben, bijna genoeg voor een film

van 45 minuten. Aftiteling erbij en je zit

ruim over de 45 minuten.

En het schrijven lukte, tot mijn verbazing.

Iedere avond (of tot mijn spijt: nacht) zat ik

nog hard achter de computer nieuwe scè-

nes te tikken: ik zou niet gaan slapen voor-

dat ik die drie pagina’s op papier had. En zo

geschiedde.

Iedere dag deed ik het trouw – tot het laat-

ste weekend. Ik bracht twee nachten door

in een vakantiehuisje in Friesland, en dat

vond ik een enorm goed excuus om niet

aan het script te werken: daar had ik im-

mers geen beschikking over een computer.

En dan kun je niet schrijven aan een script

wat helemaal digitaal staat opgeslagen.

Goed excuus, vond ik.

En daardoor zit ik nu opgescheept met 36

pagina’s, in plaats van 42. Ach: zodra m’n

laatste weken op school erop zitten kan ik

weer aan de slag met het script. Als het

straks af is, mag ik nog gaan herschrijven.

En herschrijven. En herschrijven (of had ik

dat al genoemd?). En acteurs, crewleden

en vrijwilligers zoeken voor de opnames in

het najaar (wie biedt zich aan?

hidde@swiid.nl).

Zo. Het voorzetje is er. 

Nu nog het doelpunt.

Bezuidenhouter Hidde van Koningsveld is Jongere van het Jaar 2012 en druk bezig met

het maken van een speelfilm die medio 2014 uitkomt. In Bezuidenhout Nieuws vertelt

hij over zijn vorderingen. 

Hoe is het met Hidde? 



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

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

Luxafl ex® maakt van wonen genietenWOW!

 15%
INTRODUCTIE

KORTING
op Luxafl ex Outdoor*

Nu terraszonwering met een RTS motor 

inclusief afstandsbediening zonder meerprijs!
Gratis markies-in beschermhoes 

bij aanschaf van een markies.

*Actie geldig 

t/m 30 juni 2013.

Vraag naar de 

voorwaarden.

Bezuidenhout Nieuws zoekt 
vrijwillig advertentie acquisiteur

Taak: het huidige aantal advertenties op peil houden en uitbreiden.
Jij (M/V) bent een enthousiast iemand met commercieel gevoel.

Enige ervaring met acquisitie is welkom, een beetje tijd over is noodzakelijk.
Meer informatie: Harold Thijssen 06-54 72 56 38 of har100@zonnet.nl

Wij doen alles voor uw auto

De kwaliteit en reputatie van Bosch, toegepast op 
het onderhoud en de reparatie van alle automerken.
www.boschcarservice.nl

Bij Bosch Car Service 
smeren onze professionals.
Op vakantie moet u het smeren zelf (laten) doen…

Autocenter van Maanen

Joan Maetsuyckerstraat 94 | 2593 ZM  'S-GRAVENHAGE

Tel.: 0703478110 | http://www.bcsvanmaanen.nl

Actie geldig

t/m 31 juli 2013

Vraag naar de 

voorwaarden
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■ 7 dagen per week geopend!
Alle activiteiten voor één prijs!

■ Abonnement zonder 
opzegtermijn en inschrijfgeld!

■ Alle activiteiten en onbeperkt
trainen voor één prijs.

■ ma t/m vrijdag vanaf 07.00 uur
geopend.

www.jackslagman.nl
Theresiastraat 145 - 2593 AG  Den Haag - 070 3820203

Senioren gym Senioren Fitness (55+) Medische Fitness
maandag 10.30 - 11.30 Jaarkaart € 200,- ma/vr. 12.00 - 13.00
vrijdag 09.00 - 10.00 di/do. 10.00 - 11.00

■ Fitness

■ Cardio Fitness

■ Jeugd Fitness

■ Total Body Workout

■ Step Shape

■ BBB (buik-benen-billen)

■ Pilatus (ook met bal)

■ Burn Workout

■ Body Pump

■ Spinning

■ Kick-fun

■ Zumba

■ Power Yoga

■ Hatha Yoga

■ Vinyasa Flow Yoga

■ Body Shape

■ Squash (4 banen)

■ Finse Sauna

■ Tafeltennis

■ CX30 (core-training)

■ Abdominal workout

■ X-co

In het sportcentrum is ook gevestigd

Zonnecentrum, Schoonheidssalon, Fysiotherapie

Style PARKET

Alle onderhoudsmiddelen 

voor uw 

parketvloer

GRATIS 

THUISBEZORGD! 

www.deparketfabriek.nl - www.styleparket.nl
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Adverteer ook in Bezuidenhout Nieuws!

Wist u dat…
● ● ● Anton Moonen zijn website

klaar heeft over de boomspiegels:

www.stokrozen.nl? Daar kunnen

buurtbewoners nu ook zelf foto's van

hun boomspiegel uploaden.

● ● ● er plannen zijn om in een kan-

toorpand aan de Koningin Marialaan

een groot aantal studenten te huis-

vesten? In het souterrain zou plaats

komen voor een wijnbar, studieruimte

en veel berging. Het dak wordt inge-

richt als gezamenlijk dakterras waar

ook stadslandbouw kan plaats vinden.

● ● ● het Beatrixkwartier opnieuw is

uitgeroepen tot de op één na beste

kantoorlokatie van Nederland? De

Amsterdamse Zuidas staat nog steeds

op nummer één.

● ● ● het hoofdkantoor van MN, het

gebouw De Zilveren Toren aan de 

Beatrixlaan is genomineerd voor de

Winning Workplace Award? De prijs

wordt eens in de twee jaar uitgereikt

aan kantoorgebruikers die vooruit-

strevend en innovatief zijn op het ge-

bied van nieuwe huisvestingstrends.

● ● ● de Liduinaschool heeft gelopen

voor het goede doel (Walk 4 food) en

1.598 euro heeft ingezameld voor 

Malawi?

● ● ● Bezuidenhouters worden be-

dreigd met een burnout vanwege alle

activiteiten in de wijk? Meer weten?

Kijk snel op www.bezuidenhout.nl

● ● ● leden van het tuincomplex ATV

Loolaan aan de IJsclubweg 5 de Gul-

den Klinker hebben gewonnen voor

hun educatieve tuin, die ook nog eens

gratis te bezichtigen is?

● ● ● de Christus Triumfatorkerk van

11 juli tot 11 augustus een zomerpro-

gramma organiseert voor degenen

die deze zomer in de stad blijven?

Info: www.ctkerk.nl

Ga voor al het nieuws in de wijk naar

www.bezuidenhout.nl

Een buurman wees me laatst op mijn

beddengoed. Dat hing even uit het raam

om te luchten. Hij vond dat vast geen

mooi gezicht. Misschien heeft hij wel ge-

lijk. Het is beter mijn beddengoed maar

gewoon over mijn balkon te hangen,

waar alleen de naaste buren het zien.

Ook niet netjes, maar dat is aan de ach-

terkant, en achterkanten springen nu

eenmaal minder in het oog, dus geeft

het niet.

Laat ik dus maar een beetje netjes doen

aan de voorkant van mijn huis. Dat mag

ook wel, want het zou zonde zijn de boel

weer slordig te maken nu mijn deel van

Bezuidenhout er een stuk opgeruimder

bij ligt sinds automobilisten moeten be-

talen voor het parkeren. Voor die tijd zag

het er niet uit, met al dat blik kriskras

door de wijk, op straathoeken waar het

niet thuishoort of zelfs midden op de

stoep. 

Zelfs de papier- en glasbakken waar ik

mijn kranten en flessen ingooi, staan er

tegenwoordig een stuk netter bij: er

zwerft veel minder vuil dan vroeger.

Worden ze vaker geleegd, of helpt het

toch dat gemeenteambtenaren wijkbe-

woners op de bon slingerden die arge-

loos hun tasje met oud papier

achterlieten als de bak weer eens prop-

vol was?

Is Bezuidenhout dan een echt opge-

ruimde wijk aan het worden? De ge-

meente deelt tegenwoordig gele

vuilniszakken uit als broedende

meeuwen er een zooitje van maken. Van

geel houden die beesten niet, en die zak-

ken zijn zo dik dat de meeuwen ze min-

der gemakkelijk kapot pikken dan de

gewone grijze zak.

En de Theresiastraat dan? Die ligt er

weer piekfijn bij, met nieuwe rode klin-

kers, hier en daar een lap vers asfalt en

jonge boompjes, net zoals in de rest van

de wijk, waar dode bomen plaats heb-

ben moeten maken voor vers groen.

Na de voorjaarsschoonmaak ligt Bezui-

denhout er glimmend bij, toch? Of moet

er hier en daar nog een bezem door-

heen? Door die peuken bijvoorbeeld die

op een maandagochtend voor een res-

taurant in de Theresiastraat liggen. Of

door die lege blikjes die toch nog over

straat zwerven. Toen ik tijdens een wan-

deling door de wijk laatst een leeg siga-

rettendoosje opraapte, kwam ik niet

binnen tien minuten een vuilnisbak

tegen. Als niemand rotzooi op straat

gooit, blijft de wijk zeker schoon, maar

iets meer vuilnisbakken zou wel helpen.

Als de gemeente die nou plaatst, wordt

de wijk nog opgeruimder. En haal ik het

niet meer in mijn hoofd ooit nog mijn

beddengoed op straat te hangen.

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws loont. Voor de tarieven hoeft u het niet te laten:

Afmeting Hoogte (mm) Breedte (mm) Prijs

Voorpagina 60 70 € 200,-

Middenpagina 1/8   66 93 € 70,- 

1/4  134 95 € 129,-

1/3   90 90 € 160,-

1/2  135 190 € 225,-

1/1  269 190 € 450,-

Achterpagina 64 123 € 120,-

64 61 € 65,-

1/16  45 66 € 50,-

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

zwart/wit. Bij drie of vijf plaatsingen profiteert u van nog aantrekkelijkere kortingen. 

Voor een volledig prijsoverzicht, inclusief kleur, zie: www.bezuidenhout.nl (linker

kolom onder de knop Wijkkrant).

Neem de proef op de som en adverteer in Bezuidenhout Nieuws. 

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

Buurman John

Bezem



Colofon

Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant

voor Bezuidenhout-Midden en -Oost.

De krant verschijnt 5 keer per jaar in

een oplage van 8.400 exemplaren.

Bezuidenhout Nieuws 38 wordt be-

zorgd in de week van 12-19 september.

Vormgeving

Leo Leeflang

Fotografie

Ariane Gordijn, Roel Rozenburg,

Willem Verheijen

Redactie

Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 

Marjon Damen, 

Jarina Hamidullahkhan, 

John Hermse, Mark Hoogland, 

Peggy van Krüger, Jeffrey Lemm,

Ellie Melis, Patrick Regan, 

Petra van der Vlugt, 

Raymond Wajwakana, 

Arnoud Willemsen

Advertenties

Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of

har100@zonnet.nl.

Voor mogelijkheden en tarieven zie 

www.bezuidenhout.nl knop ‘wijkkrant’.

Adres

Johannes Camphuysstraat 25

2593 CH  Den Haag

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

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

vanaf
€ 10
p.m.

hosting

+ .nl

domein

trefzekere
nieuwe

websites

ideaal voor

MKB, stichting of

vereniging

modern

en mooi

vormgegeven

pak uw kansen online

{ websites - training - advies - redactie } 

isi media | denken ontwerpen doen

isi media

vraag nu een gratis adviesgesprek aan

En hoe goed kent u de wijk? Waar be-

vindt zich het hiernaast afgebeelde de-

tail? Stuur uw antwoord per e-mail of

brief naar de redactie (zie het colofon

voor de adresgegevens) en maak ook

kans op een boekenbon, beschikbaar 

gesteld door Advocatenkantoor 

Mr. E. Fransen.

Krant niet ontvangen, 

laat het ons weten

Heb oog voor detail, win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie was blijkbaar een moeilijke. Niemand wist dat het ging om

een versiering boven  de ingang van een appartement aan de Theresiastraat, 

tegenover het Spaarwaterveld. Maar nieuwe ronde nieuwe kansen op de boekenbon 

ter waarde van 15 euro. 

dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op (070) 3477297

Edith Pedicure

Waar bevindt zich dit detail?
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Manuele Face Lifting

Combinatie van diverse massagetechnieken.

Herstelt de elasticiteit van de huid.

Een aangename, ontspannende behandeling,

incl. epileren, peeling, dieptereiniging en masker.

Bij inlevering van deze advertentie 

een gratis ampul t.w.v. € 7,50

www.salonnolliekleijheeg.nl - (070) 385 41 71

€ 67,50

Cursus Wat doe je in nood
Op dit moment worden er voorbereidin-

gen getroffen voor een cursus Wat doe je

in nood. In deze cursus zal aandacht wor-

den besteed aan inbraakpreventie, bab-

beltrucs, brandpreventie en de

eenvoudige beginselen van de EHBO. De

cursus is bedoeld voor de bewoners van

Bezuidenhout en wordt opgezet door

Fred Fuit, lid werkgroep Oost Wijkberaad,

in samenwerking met en op verzoek van

de Hulpverleningsregio Haaglanden. De

cursus duurt één avond en zal - waar-

schijnlijk - midden september plaatsvin-

den in het Wijk- en Dienstencentrum

Bezuidenhout aan de Johannes Cam-

phuysstraat 25. Deelname is gratis. 

U kunt zich voor de cursus opgeven per

e-mail: fredfuit@gmail.com

Kruip door sluip door op drukbezocht Trees' feest (Foto: Ariane Gordijn)

Trees' feest



‘Jammer zeg, geen vrijwilligers gekregen
voor de vrijmarkt. Dit jaar geen vrijmarkt
op Spaarwaterveld, echt sneu’, twitterde
Jacob Snijders, voorzitter van het Wijkbe-
raad Bezuidenhout, op 13 maart. 
Een dag later op zijn kantoor in het Wijk-
en Dienstencentrum vertelt hij: ‘Vorig jaar
was de vrijmarkt nog spectaculair, met
3.300 bezoekers en verkopers. En nu: niks.’
Oproepen voor vrijwilligers, ook in Bezui-
denhout Nieuws, leverden niets op. Terwijl
deze vrijwilligers juist nu hard nodig zijn,
legt Snijders uit.

Bij de organisatie van de vrijmarkt kreeg
het Wijkberaad altijd hulp van het wel-
zijnswerk in de wijk. Maar de Stichting
Vóór Welzijn mag van de gemeente Den
Haag bij het op poten zetten van evene-
menten geen uitvoerend werk meer doen.
Dat betekent voor de vrijmarkt dat vrijwil-
ligers nu de handen uit de mouwen moe-
ten steken voor het regelen van
containers, het opzetten van een EHBO-
post en het aanvragen van een evenemen-
tenvergunning. 
Die vrijwilligers waren dit jaar dus niet te
vinden. Überhaupt bespeurt Snijders in
Den Haag, maar ook daar buiten, dat het
moeilijker wordt om vrijwilligers te wer-
ven. Voetbalclubs, bijvoorbeeld, moeten
alle zeilen bijzetten om ouders aan zich te
binden. Vrijwilligers vinden die zich ook
nog eens voor het algemeen belang willen
inzetten, is nog lastiger.

Parelroute wordt succes 

Maar de voorzitter van het Wijkberaad
houdt de moed erin. Want de Parels van
Bezuidenhout, het evenement waarbij Be-
zuidenhouters kunnen kennismaken met
de bijzondere bezigheden van hun wijkge-
noten en dat dit jaar plaatsvindt op 8 juni,
draait ook op een clubje enthousiaste vrij-

1

april 201336

De traditionele vrijmarkt op Koninginnedag op het Spaarwaterveld gaat dit jaar niet

door. Er zijn geen vrijwilligers om de markt te organiseren. 

Verleden jaar

werd de vrij-

markt aan

het Spaar-

waterveld

nog druk be-

zocht. (Foto:

Jacob Snij-

ders)

willigers en belooft een groot succes te
worden. Snijders meldt dat zich dit jaar 
40 mensen als Parel hebben aangemeld,
waarvan 15 voor de eerste keer. Trok de Pa-
relroute verleden jaar 800 bezoekers, dit
keer verwacht de organisatie 1.000 geïnte-
resseerden. Elke parel is natuurlijk bijzon-
der, maar dit keer zullen tien verzamelaars
van klassieke auto’s op het parkeerterrein
van Meeùs aan de Laan van Nieuw Oost
Indië vijftien klassiekers tonen.

Koningsdag 2014

In 2014 viert Nederland onder koning Wil-
lem-Alexander geen Koninginnedag meer
maar Koningsdag. Dat zal zijn op zaterdag
26 april, een dag voor de verjaardag van
Willem-Alexander. Snijders verwacht dat
deze nieuwe traditie ook een herstart zal
betekenen voor de vrijmarkt. Hij gaat
ervan uit dat er tegen die tijd weer genoeg
vrijwilligers zullen zijn zodat Bezuiden-
houters volgend jaar weer gewoon met
hun spulletjes naar het Spaarwaterveld
kunnen komen.
Vrijwilligers die willen meehelpen om in
2014 weer een vrijmarkt te organiseren
kunnen zich nu al melden bij het Wijkbe-
raad.

Door John Hermse

In kleur en dikker!
We hadden het u beloofd: uw wijkkrant in

kleur. Nu is het zo ver. En of dat niet al genoeg

reden is om te juichen, hebben we Bezuiden-

hout Nieuws ook nog eens vier pagina’s dikker

gemaakt. Dus nog meer leesplezier. Laat eens

weten wat u van de krant vindt. Wij zien uw 

reactie graag tegemoet op bezuidenhout-

nieuws@gmail.com.

De redactie

Geen vrijwilligers gevonden

Dit jaar geen vrijmarkt op Spaarwaterveld 
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Bezorger gezocht
voor Bezuidenhout

Nieuws 

Voor meer info, zoals vergoeding: Harold Thijssen: 
06 – 54 72 56 38 of har100@zonnet.nl

Theresiastraat 268 

www.wijnvansteve.nl - info@wijnvansteve.nl 



3

nummer 36 - april 2013 - www.bezuidenhout.nl

Toen Ron Klijn en Linette Karssen drie jaar
geleden de voormalige banketbakkerij En-
gelhard overnamen, hadden ze nauwelijks
horeca-ervaring of een plan. Ze besloten
eerst grondig te verbouwen. In vijf maan-
den tijd werd de klus van betonnen casco
tot stralende zaak geklaard. Ze doopten
hun gloednieuwe lunchroom 'Nieuw En-
gelhard'. De naam verwijst naar de ban-
ketbakker Engelhard die eerder, vanaf
1959, in het pand was gevestigd; een 
begrip in Den Haag met, behalve in de
Theresiastraat, zaken in de Stationsweg en
de Van Hoytemastraat. 
Niet alleen buiten, maar ook binnen vallen
de felroze accenten op. Op de muren af-
beeldingen van bloemen met roze tinten
en achter de bar een wit-roze geruite te-
gelwand. Daarnaast geven een flat screen,
een openhaard en ronde hoekbanken het
geheel een Amerikaanse sfeer. ‘Linette
heeft de inrichting en kleurstelling be-
dacht, maar niet omdat roze haar lieve-
lingskleur is’, verklapt Klijn. ‘Als ik het had
moeten doen, zou het alleen maar bruin,
zwart en wit zijn geworden.’ 

Stampotavond

Het is vandaag een frisse lentemiddag.
Desondanks is het terras van Nieuw Engel-
hard goed bezet met mensen die met een
- uiteraard roze – fleecedeken en terrasver-

warming de kou trotseren. Volgens Klijn en
Karssen komen de klanten overal vandaan.
'Van Loosduinen tot Wassenaar. Het pu-
bliek varieert van pauzerende kantoor-
mensen tot winkelende wijkbewoners'.
Wel valt het hen op dat veel mensen speci-
aal naar hun zaak komen. Klijn: 'Het is cri-
sis en mensen willen daarom extra waar
voor hun geld. Wij werken met verse kwa-
liteitsproducten en stevig belegde brood-
jes. Daarnaast staat de persoonlijke
benadering bij ons hoog in het vaandel.
Daarop train ik mijn personeel conse-
quent. En ik denk constant na over wat
beter kan. Zo hebben we bijvoorbeeld ac-
ties waarbij klanten kunnen sparen voor
korting, of activiteiten als een stamppot-
avond of een avond onbeperkt mosselen
eten. En ons driejarig bestaan vieren we
door van 13 tot en met 20 mei alle Illy-kof-
fie en thee voor 1 euro te schenken.'
ZZP'er Hélène van Oudheusden, die vaak
vanuit de Lunchroom Nieuw Engelhard
werkt, voelt zich hier helemaal thuis. 'Vroe-
ger had je de Amerikaanse serie Cheers op
televisie. Dat speelde zich af in een gezel-
lige bar, een soort tweede huiskamer, waar
het personeel alle klanten bij voornaam
kende. Eenzelfde gevoel krijg ik hier; het
Cheers-gevoel.‘  

Door Arnoud Willemsen

Lunchroom Nieuw Engelhard

heeft de 'Cheers’-factor

Met de felle roze kleuren op de gevel en een felroze Fiat 500 voor de deur vormt Lun-

chroom Nieuw Engelhard op z’n minst een kleurrijke verschijning in de Theresiastraat.

Binnenkort bestaat de zaak drie jaar. ‘We denken constant na over hoe het beter kan.’

Ron Klijn en Linette

Karssen: ‘Bij ons staat

de persoonlijke bena-

dering hoog in het

vaandel.’ 

(Foto: Ariane Gordijn

Bezuidenhout wil een duurzame wijk

zijn, waar het veilig en leefbaar is. Daar

kunt u als bewoner ook een bijdrage

aan leveren. Bijvoorbeeld door het dak

en/of de vloer van uw huis te isoleren.

Uw woning kan veel warmte verliezen
via het dak of de vloer van de begane
grond. Dat verlies kunt u beperken door
het dak en de vloer te isoleren. Afhanke-
lijk van de maatregelen die u treft, kan
de energiebesparing op jaarbasis oplo-
pen tot 10 m³ gas per m². 

Een schuin dak is van binnenuit te isole-
ren met bijvoorbeeld glas- of steenwol.
Bij een plat dak moet dit materiaal van
de buitenkant worden aangebracht. Een
alternatief is de aanleg van een daktuin,
een zogenoemd groen dak. 

Met glas- of steenwol kunt u ook uw
vloer isoleren. Een andere mogelijkheid
is het gebruik van thermokussens in de
kruipruimte. Deze kussens isoleren door
de stilstaande lucht. Is de kruipruimte
vochtig dan kunt u schelpen overwe-
gen. Schelpen voorkomen rotting en
schimmel, maar voor een goede isolatie
heb je wel een laag van 30 centimeter
nodig. 

Subsidie

De gemeente heeft een subsidiepot
voor dak- en vloerisolatie. Daaruit kunt
u tot een maximum van 70 procent van
de totale kosten 20 euro per vierkante
meter subsidie krijgen. Deze regeling
loopt tot 1 november 2014, tenzij de pot
eerder op is. Ga voor meer informatie

naar de website van de gemeente: 

http://denhaag.nl/home/bewoners/w

onen-en-bouwen/to/Subsidie-dak-en-

vloerisolatie.htm 

Door Mark Hoogland

Energie besparen
via dak en vloer



Sandwiches Verse koffie Salades Cookies

Subway® Theresiastraat open 17 April 2013

Op 17 April gaan wij open in de Theresiastraat 45, 2593 AA  Den Haag. 
Telefoon (070)�767 00 78, bgg 06�57568842. 

Onze openingstijden zijn maandag t/m vrijdag 07.30 – 20.00, zaterdag 09.00 – 19.00 en 
zondag 12.00 – 19.00 uur. Buiten de bekende sandwiches kunt u bij ons ook terecht voor een ontbijt, salade, 

cookies, frisdranken en vers gezette koffie!

TURKS RESTAURANT

HarputHarput

Een gezellig familierestaurant 

sinds 1980, het adres voor de rijke

Turkse keuken en gastvrijheid.

Theresiastraat 208 - 2593 AV  Den Haag

(070) 385 22 87 - info.denhaag@harput.nl

Ervaar ’m zelf...

De nieuwe JS 50!
Maak een proefrit...

45

GORDIJN

A U T O B E D R I J F

Johan van Hoornstraat 39, zijstraat laan van N.O.I.  -  (070) 383 84 05

www.garagegordijn.nl

�Sterk in

elk merk�
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Thuiskoks veroveren Bezuidenhout
Een keer geen zin of tijd om te koken? En ook geen trek in een restaurant of een snelle snack? Kijk dan eens op

www.thuisafgehaald.nl. Bezuidenhout telt op dit moment ongeveer twintig enthousiaste thuiskoks die tegen

een kleine vergoeding graag hun kookkunsten met anderen delen. Het aanbod is zeer divers, maar de maaltij-

den zijn altijd met liefde bereid. Misschien wel door uw buur.

Thaïse rode rijst en goulash

Ada Alkemade (Ada op de site) woont al-
leen en heeft een passie voor koken. Daar-
door maakt ze vaak te veel eten klaar. Dat
deelt ze graag met vrienden en buren.
Vooral sinds ze zich vorig jaar zomer als
thuiskok aanmeldde op de site Thuisafge-
haald. Alkemade kookt gerechten uit di-
verse landen en vooral met verse
ingrediënten. Bijvoorbeeld Thaïse rode rijst
met garnalen in bananen/komkommer-
saus of pörkölt a la lldiko (Hongaarse gou-
lash gebakken in ganzevet). Sinds een
bezoek aan India is ze dol op Indiaas eten.
‘En mijn afhalers ook’, lacht ze. Ook bakt ze
graag taarten, vooral Duitse, want ze heeft
jaren in Duitsland gewoond. In de keuken
staat een versgebakken perentaart met
donkere chocolade te wachten om aange-
sneden te worden. Alkemade kijkt ernaar
uit dat het weer mooier weer wordt. ‘Dan
ga ik op zaterdag naar de markt en haal al-

lemaal verse ingrediënten in huis. Daar
kan ik écht van genieten’, glimt ze bij het
vooruitzicht. 

Tagliatelle en Indisch

Miranda Davids (Gogeltje op de site)
houdt eveneens erg van koken. Sinds en-
kele maanden staat ze op Thuisafgehaald.
‘Het initiatief sprak me aan en je leert
meteen wijkgenoten kennen.’ Op de me-
nukaart van Davids staan diverse gerech-
ten, zoals een tagliatelle met gegrilde kip
of gebakken aardappels met broccoli.
Maar vooral de Indische keuken is promi-
nent aanwezig. En Davids weet hoe ze die
lekker moet bereiden, want haar man
komt daar vandaan. De tagliatelle is echter
minstens zo populair. ‘Die is heerlijk’, zegt
Jan Ooms, die net een bakje komt ophalen.
Ooms is blij met een thuiskok als Davids:
‘Ik kan zelf niet zo goed koken en voor de
afwisseling is het afhalen ideaal. Daar-
naast is de prijs ook gunstig. Ik haal vaak
wel een of twee keer per week wat af bij
verschillende koks.’

Nasi goreng en carrotcake

Ook Susan Verheijen (Muus op de site) en
haar vriend Max hebben inmiddels een
vaste schare afhalers opgebouwd. Vooral
de nasi goreng valt bij sommigen bijzon-
der goed in de smaak. ‘Als we dit gerecht

aanbieden is er steevast een persoon die
meteen bestelt.’ Verheijen en haar vriend
vinden het allebei leuk om te koken en de
resultaten daarvan te delen met anderen.
‘De eerste keer dat we een maaltijd op
Thuisafgehaald plaatsten, reageerde er
niemand. Later is dit goed gekomen. Ook
weet ik nog de eerste keer dat iemand een
maaltijd kwam afhalen; wij waren zo ze-
nuwachtig! Onzin natuurlijk, want we
koken graag en weten wat lekker is.’ Ver-
heijen vertelt dat ze graag bakt, en dan
vooral taarten, zoals bijvoorbeeld carrot-
cake of chocoladetaart: ‘Zo'n taart ga je
natuurlijk niet helemaal in je uppie op-
eten, die delen we op de site voor ieder die
wil.’ 

Meer informatie: www.thuisafgehaald.nl

Door Petra van der Vlugt

Ada Alkemade deelt graag met vrienden en

buren. (Foto’s: Petra van der Vlugt)

Susan Verheijen weet wat lekker is.

Miranda Davids maakt afhaler Jan Ooms 

weer blij.



In de week van 13 t/m 20 mei 
bestaat Nieuw Engelhard 3 jaar.

Alle Illy koffie of thee (15 verse smaken)
naar keuze voor 1 euro de hele week.

Tevens voor de kinderen gratis grabbelen in
de grabbelton. 

■ 7 dagen per week geopend!
Alle activiteiten voor één prijs!

■ Abonnement zonder 
opzegtermijn en inschrijfgeld!

■ Alle activiteiten en onbeperkt
trainen voor één prijs.

■ ma t/m vrijdag vanaf 07.00 uur
geopend.

www.jackslagman.nl
Theresiastraat 145 - 2593 AG  Den Haag - 070 3820203

Senioren gym Senioren Fitness (55+) Medische Fitness
maandag 10.30 - 11.30 Jaarkaart € 200,- ma/vr. 12.00 - 13.00
vrijdag 09.00 - 10.00 di/do. 10.00 - 11.00

■ Fitness

■ Cardio Fitness

■ Jeugd Fitness

■ Total Body Workout

■ Step Shape

■ BBB (buik-benen-billen)

■ Pilatus (ook met bal)

■ Burn Workout

■ Body Pump

■ Spinning

■ Kick-fun

■ Zumba

■ Power Yoga

■ Hatha Yoga

■ Vinyasa Flow Yoga

■ Body Shape

■ Squash (4 banen)

■ Finse Sauna

■ Tafeltennis

■ CX30 (core-training)

■ Abdominal workout

■ X-co

In het sportcentrum is ook gevestigd

Zonnecentrum, Schoonheidssalon, Fysiotherapie

Style PARKET

Alle onderhoudsmiddelen 

voor uw 

parketvloer

GRATIS 

THUISBEZORGD! 

www.deparketfabriek.nl - www.styleparket.nl
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Bewonerscommissie Pijnacker Hordijkstraat 

Bewoners nemen met succes heft in eigen handen
Wat doe je als de woningbouwcorporatie je klachten niet serieus neemt, of maar geen duidelijkheid geeft of je

woning gerenoveerd of toch gesloopt gaat worden? Eenzaam doorstrijden of je verenigen met je straatgenoten?

Dat laatste deden de bewoners van de Pijnacker Hordijkstraat. En met succes. 

Het was lange tijd onduidelijk wat er zou
gebeuren met de 116 woningen van wo-
ningbouwcorporatie Haag Wonen in de
Pijnacker Hordijkstraat. Een straat met so-
ciale huurwoningen en voor het onder-
houd afhankelijk van de
woningbouwcorporatie. De panden ston-
den op de nominatie om te worden ge-
sloopt, maar of en wanneer dat zou
gebeuren, was onbekend. De bewoners
waren hier ongerust over en dat raakte be-
kend bij het Wijkberaad Bezuidenhout. In
november 2011 organiseerde het wijkbe-
raad een bewonersbijeenkomst en al snel
bleek dat alle bewoners niet alleen de on-
duidelijkheid over de toekomst zat waren,
maar ook met veel achterstallig onder-
houd kampten. Het idee werd geopperd
om een bewonerscommissie op te richten.
Begin 2012 startten vijf enthousiaste be-
woners onder voorzitterschap van Maria
Mertens de bewonerscommissie Pijnacker
Hordijk.  
De kersverse commissie ging direct voort-
varend aan de slag. Eerst stuurde ze alle
bewoners van de straat een brief met
daarin de oproep alle klachten en wensen
bij de commissie in te dienen. Dit leverde
38 reacties op, die vervolgens allemaal zijn
besproken met Haag Wonen. ‘Dat is nou
het voordeel van onze commissie’, legt
penningmeester Desiree Ouwendijk uit:
‘Wij konden alle klachten van de straat
verzamelen en die aanbieden aan Haag
Wonen. Belde je eerder als gewone huur-
der dan werden je klachten of niet of pas
heel laat opgepakt. Als de commissie pun-
ten aandraagt, is de corporatie verplicht
daar binnen twee weken op te reageren.
En dat helpt.’

Hele verbetering

Ze vertelt dat in april 2012 een opzichter
van de woningcorporatie twee dagen lang
alle klachten in de straat heeft bekeken.
‘Inmiddels hebben tien woningen een
nieuwe keuken gekregen, is de vloer bij
verschillende bewoners gerepareerd en
zijn verschillende woningen behandeld
tegen de vorming van houtrot en schim-

mel’, somt Ouwendijk enkele resultaten
van de commissie op. Ze voegt eraan toe
dat de relatie met de corporatie nog niet
altijd even soepel loopt. ‘Maar dat er met
elkaar wordt gepraat, is al een hele verbe-
tering. Nu zijn we bezig te inventariseren
hoe tevreden de bewoners zijn over de
diensten van Haag Wonen. Zo houden we
elkaar scherp.’ 
Daarnaast zet de commissie zich ook in
voor het verbeteren van de leefbaarheid in
de straat. Samen met het wijkberaad heeft
ze ervoor gezorgd dat kinderen ook buiten
schooltijden en in vakanties gebruik
mogen maken van de schoolpleinen aan
de Rooseboomstraat. Van Haag Wonen
heeft de commissie een klein bedrag ge-
kregen om iets leuks te doen voor de
straat. ‘Wat dat wordt, moeten we nog be-
denken, maar daar verzinnen we vast wel
iets op’, weet Ouwendijk. ‘Verder zou het
fijn zijn als we een keertje met de wijk-
agent van gedachten kunnen wisselen, bij-
voorbeeld over geluidsoverlast , maar ook
over hard rijdende auto’s.’
Tevreden is Ouwendijk wel over de mate
waarin de bewonerscommissie inmiddels
leeft bij de bewoners van de Pijnacker Hor-
dijkstraat. ‘Commissieleden krijgen wel

eens meldingen van een lekke kraan. Dat
is natuurlijk niet de bedoeling, maar het
geeft wel aan dat de mensen vertrouwen
hebben in de commissie.’ 

Door Mark Hoogland

V.l.n.r. Sjaan Boutier,

Maria Mertens en

Desiree Ouwendijk van

de bewonerscommissie:

‘Belde je eerder als ge-

wone huurder dan wer-

den je klachten of niet of

pas heel laat opgepakt.’

(Foto: Ariane Gordijn)

Straatfeest 
‘Leve de koning’

De vrijmarkt op het Spaarwaterveld
gaat dan niet door, maar dat betekent
nog niet dat Bezuidenhouters hun ge-
zelligheid op die dag buiten de wijk
moeten zoeken. Café Locus op de hoek
van De Sillestraat/Theresiastraat orga-
niseert namelijk een straatfeest, inclu-
sief talentenjacht, activiteiten voor
kinderen en muziek. De talentenjacht is
van 13.00 tot 16.00 uur. Om 12.00 uur
begint het feest met jazzmuziek van
Bart van Riemsdijk. Vanaf 17.00 uur tre-
den diverse Bezuidenhoutse artiesten
op, zoals Karin Kagie, François Pieters
en Ricardo Smit.
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Op zijn kamer laat hij de losse onderdelen
zien die zijn nieuwste gitaar moeten gaan
vormen: de nek en de kast van een Fender
Telecaster. Voor deze ene keer heeft hij de
kast kant-en-klaar gekocht, want hij wilde
echt het model van de ‘Tele’, maar zijn al-
lereerste gitaar zaagde, schuurde, vijlde en
lakte hij helemaal zelf in elkaar. Dan helpt
het wel dat hij terecht kan in de werk-
plaats van vader Tony, die een klusbedrijf in
de wijk heeft. Patricks motto was: als ande-
ren het kunnen maken, waarom ik dan
niet. ‘Niet bang zijn, gewoon die giganti-
sche bandschuurmachine aanzetten en kij-
ken wat er gebeurt.’
Gebruiksaanwijzingen of filmpjes op inter-
net raadpleegde Regan pas achteraf, om
eens te kijken hoe anderen een gitaar bou-
wen. Maar de eigenaar van een Haagse gi-
taarwinkel waar hij onderdelen haalde,
maakte hem wegwijs, en hij gaf gewoon
zijn ogen goed de kost. ‘Ik heb een oude
ragbak van een vriend opengemaakt en
gekeken hoe het van binnen in elkaar zit.’

Celluloselak

Het resultaat was een gitaar die er voor de
leek wel als een klassieke Fender uitziet,
maar een geheel eigen vorm heeft. Regan
laat de achterkant zien. Door de gesp van
zijn broek begint zijn eerste zelfgebouwde

Kinderactiviteiten in Bezuidenhout

Voor kinderen worden tal van activiteiten in de wijk georganiseerd.
Hieronder de agenda voor de komende periode. Op de website
www.bezuidenhout.nl staat de meest actuele agenda en meer 
informatie over de activiteiten.

Bijzondere buur Patrick Regan

‘Bij een zelfgebouwde gitaar weet je 
waar het geluid vandaan komt’
Patrick Regan (19) koopt nooit meer een spiksplinternieuwe gitaar in de winkel. Hij

bouwt ze liever zelf. ‘Een eigen gitaar is zoveel mooier. Dan weet je echt waar het geluid

vandaan komt.’

Patrick Regan: ‘Niet bang zijn, gewoon die gigan-

tische bandschuurmachine aanzetten en kijken

wat er gebeurt.’ (Foto: Ariane Gordijn)

gitaar daar al aardig te slijten. En zo hoort
het eigenlijk ook. ‘De meeste gitaristen
maakt het geen reet uit hoe hun gitaar
eruit ziet, als-ie maar speelt. Een gitaar
hoort karakter te krijgen, en dat krijgt hij
door geleefd te hebben, zou ik bijna zeg-
gen.’ 
Regan wijst op de Epiphone Les Paul die hij
net gerepareerd heeft. Op de plaats waar
de hals was afgebroken, zijn nog de sporen
van de breuk te zien. Regan vindt die gi-
taar te dik in de lak zitten. Het geluid
wordt er dan niet beter op. Zelf ontdekte
hij dat celluloselak het beste was. ‘Dat is
dunner, het hout ademt dan nog.’ Een elek-
trische gitaar mag dan wel geen klankkast
hebben, het hout blijft het belangrijkste
van de gitaar. ‘Dat maakt een gigantisch
verschil.’ Voor zijn nieuwste gitaar grijpt
hij terug op pine (grenen) van de oudste

Fenders. ‘Dat heeft een iets warmere, zach-
tere klank.’

Afgeragde staat

Zijn tweede gitaar bouwde hij voor een
vriend die zijn nieuwe instrument in afge-
ragde staat aangeleverd wilde hebben.
Regan ging er na het spuiten met schuur-
papier overheen, maar vindt dat toch niet
the real thing. ‘Het is een beetje half werk,
maar het is wel wat de klant wil.’
Klantgericht mag Regan dan zeker zijn, hij
ziet zichzelf niet een bestaan als gitaar-
bouwer opbouwen, en ook niet als muzi-
kant. ‘Daar is geen brood mee te
verdienen. Het zou hoogstens echt per on-
geluk een baan kunnen worden, maar voor
mij blijft het een hobby.’

Door John Hermse

Datum Tijd Activiteit Informatie Bijzonderheid

0-2 jaar

3 mei 10.00 - 11.00 Baby-café www.bibliotheekdenhaag.nl Reserveren

7 juni 10.00 - 11.00 Baby-café www.bibliotheekdenhaag.nl Reserveren

2-4 jaar

26 april  10.00 - 11.00 Voorlezen voor www.bibliotheekdenhaag.nl Reserveren
peuters

31 mei 1o.oo - 11.00 Voorlezen voor www.bibliotheekdenhaag.nl Reserveren
peuters

Vanaf 3 jaar

elke 14.00 - 15.00 Voorlezen + www.bibliotheekdenhaag.nl 3+
woensdag knutselen Reserveren

Wilt u ook uw activiteit voor kinderen in de krant? Kijk dan op www.bezuidenhout.nl voor meer info.
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De Hopjes aan het Spaarwaterveld en Hendrik Hamelplantsoen zijn al jaren een succes.

Kinderen kunnen er spel- en sportmateriaal lenen en op de speelplaats gebruiken. Zo

kunnen ze kennis maken met verschillende soorten spelmateriaal, zonder dat de ouders

dit hoeven aan te schaffen. Educatief, sportief en erg leuk voor kinderen.

Raymond Taal is al 13,5 jaar beheerder van
’t Hopje aan het Spaarwaterveld. Hij is ver-
antwoordelijk voor de inkoop, uitleen en
onderhoud van het materiaal. ‘Na zoveel
jaar ervaring weet je wel welk spelmateri-
aal kwalitatief en educatief goed is. Er is
hier van alles te leen: fietsen, ballen, skel-
ters, stoepkrijt. Kinderen hoeven zich alleen
maar in te schrijven om gebruik te kunnen
maken van dit materiaal.’
Tijdens zijn werk houdt Taal ook een oogje
in het zeil op de speeltuin. Als er iets ge-
maakt moet worden in de speeltuin, meldt

hij dit bij de gemeente. ‘Laatst waren hier
sporen die zo diep waren als de enkel van
een kleuter. Dat is gevaarlijk.’ Ook zorgt hij
ervoor dat de kinderen zich aan de regels
houden: ‘Ik ben hier vrijwel iedere dag. De
kinderen noemen mij ‘Ouwe’. Ze weten dat
ik over het speelgoed ga. Ze luisteren naar
mij als naar geen ander.’
Taal doet dit werk met enkele vrijwilligers
en een kleine subsidie. Door veranderingen
en bezuinigingen, is het steeds lastiger om
de kwaliteit te kunnen waarborgen. ‘De ge-
meente geeft minder prioriteit aan de Hop-

jes. Zaken die voorheen normaal waren, zijn
nu een discussiepunt.’ Mede daardoor is hij
nog op zoek naar vrijwilligers die hem op 
’t Hopje willen ondersteunen, en spelmate-
riaal en ondersteunend materiaal, zoals
een laptop.
‘t Hopje is tijdens het zomerseizoen ge-
opend van 12.00 – 18.00 uur en tijdens het
winterseizoen van 15.00 – 17.00 uur. 

Door Ellie Melis

Haagse Hopjes zorgen al jaren voor speelplezier

Inwoners konden zelf aangeven waar be-
hoefte bestaat aan de fietstrommels. De
gemeente heeft daarna bekeken waar ze
het beste kunnen komen. De  twintig
trommels mogen niet ten koste gaan van
het groen in de wijk, met parkeerplaatsen
voor auto’s moet rekening worden gehou-
den en het liefst komen ze ook niet pal
voor iemands raam te staan.
Op de informatiebijeenkomst die de ge-
meente half maart belegde in het Wijk- en
Dienstencentrum klonk hier en daar wel
een vraag over een fietstrommel die mis-
schien te dicht in de buurt van een huis

zou komen te staan. Maar volgens Hidde
van der Bijl van de afdeling Verkeerszaken
van de gemeente Den Haag zijn de reac-
ties over het geheel genomen positief. Al-
leen bewoners van een pand aan de
Bezuidenhoutseweg bij de Cornelis Hout-
manstraat bleken moeite te hebben met
de plaatsing van een fietstrommel vlakbij
hun huis. In meer wijken komen fietstrom-
mels te staan. Bezuidenhout hoort daarbij
omdat de wijk veel portiekwoningen telt
zonder eigen bergruimte. Fietsen worden
steeds zwaarder en de bewoners worden
ouder, waardoor het steeds lastiger wordt

fietsen de trap op te tillen. De fietstrom-
mels zijn daarom alleen bedoeld voor be-
woners van een bovenwoning zonder
berging of een woning zonder schuurtje
achter het huis. Nu de aanvragen binnen
zijn bekijkt de gemeente of er nog gescho-
ven moet worden met de geplande fiets-
trommels, waarna er een definitief plan
komt. Dit najaar zullen de nieuwe stallin-
gen opduiken in het straatbeeld van Bezui-
denhout-Oost.

Door John Hermse

Fietstrommels zijn in trek

Meer dan negentig Bezuidenhouters heb-

ben zich al gemeld voor de fietstrommels,

de kleine fietsenstallingen die in heel Be-

zuidenhout-Oost komen te staan. Er is in

totaal ruimte voor tachtig fietsen, dus de

vraag naar de nieuwe overdekte stalling is

nu al groter dan het aanbod.

(Foto: Roel Rozenburg)
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Zij liepen de koningin tegen het lijf
In de vorige Bezuidenhout Nieuws vroegen wij de lezers om verhalen over hun ontmoeting met 

koningin Beatrix in de wijk. Dat leverde twee reacties op die we u uiteraard niet willen onthouden. 

‘Daar komt de koningin!’

‘Het was op een maandagmiddag in februari 2009. Ik was op

weg naar Jack Slagman om te trainen, maar fietste eerst nog

even langs parfumerie Khun om reinigingsmelk voor mijn ge-

zicht te kopen. Bij Khun kwam ik altijd leuke meiden tegen

voor een gezellig praatje. Nadat ik mijn reinigingsmelk had ge-

kocht, bleken ze ook net nieuwe zonnebrillen te hebben bin-

nengekregen. Die waren zo leuk dat ik er een kocht. Na

betaald te hebben, stonden we nog wat te kletsen, want het

was toch rustig in de zaak. Ik stond met mijn gezicht naar de

deur gekeerd, toen ik opeens zag dat de koningin naar binnen

wilde komen. Ik zei: ‘Daar komt de koningin!’ ‘Nee, joh, gek’,

reageerde een van de meiden. Waarop ik weer zei: ‘Jawel, daar

heb je d’r.’ En ja hoor, niemand mocht meer de winkel in, want

de dkdb stond buiten geposteerd. De koningin was samen met

haar hofdame. Ze liep zo langs me heen en groette ons. We

waren helemaal uit het veld geslagen en stonden met onze

mond vol tanden. Ik heb haar niet eens een hand durven

geven. Dat had makkelijk gekund, maar ik was zo zenuwach-

tig. Dat ik het niet heb gedaan, daar heb ik nu nog spijt van,

hoor. Want ik ben echt koningsgezind. Toen de koningin er nog

was, ben ik weggegaan om te gaan sporten. Maar ik was toch

wel nieuwsgierig of ze nog wat had gekocht bij Khun en

fietste na het sporten weer even langs om te vragen hoe het

was afgelopen. Daar vertelden ze me dat de koningin heel veel

cadeautjes had gekocht met als klap op de vuurpijl de zonne-

bril die ik ook had gekocht! Dat vergeet je toch nooit meer?!’

Dicky Korving

‘Ze bleef even bij het portier staan’

‘Enkele jaren geleden kwam ik wat vroeger uit mijn werk. Ik

liep van het station naar huis. Bij de Koninklijke Bibliotheek zag

ik een aantal mensen staan met telefoons en fototoestellen.

Ze stonden rond een donkere auto. Uit nieuwsgierigheid bleef

ik staan. Enkele minuten later kwam de koningin naar buiten.

Ze bleef even bij het portier staan en lachte beleefd naar ons.

Daarna zwaaide ze even en stapte in de auto. Het was een kort

moment. Wat mij voornamelijk bij is gebleven is haar gezicht.

Ze zag er op dat moment stralend en krachtig, maar ook

kwetsbaar, menselijk en oud uit.’

Ellie Melis

De ramen zijn nog dichtgeplakt in verband

met de verbouwing als we Breedveld spre-

ken. Die vertelt dat hij al enige tijd een

oogje had op het pand aan de Theresia-

straat. Toen het door vertrek van uitzend-

bureau Tempo-Team leeg kwam, greep hij

meteen zijn kans en vroeg een vergunning

aan. ‘Voor een Subway is dit natuurlijk een

zeer interessante locatie met veel bedrij-

ven, winkels en scholen in de omgeving. Er

is zeker nog ruimte voor een broodjeszaak.

Mensen kunnen dagelijks bij ons terecht

voor een snel, makkelijk en gezond

broodje. 

Spectaculaire ervaring

‘Bij Subway krijg je de beste kwaliteit

brood voor een betaalbare prijs’, meent

Breedveld. Hij vertelt dat de sandwiches

ter plaatse worden gebakken en klaarge-

maakt met verse ingrediënten. Daarbij

heeft de klant de keuze uit diverse verse

groenten en een keur aan vleessoorten.

‘Aangevuld met een van onze speciale sau-

zen en specerijen wordt het eten van een

Subway sandwich een spectaculaire erva-

ring’, belooft Breedveld. 

Hij voegt er aan toe dat de naam Subway

duidt op de vorm van de langgerekte sand-

wiches, die doet denken aan een onder-

zeeër (submarine). Het eerste

Subway-restaurant opende zijn deuren in

1965 in het Amerikaanse Bridgeport. Met

het filiaal in de Theresiastraat telt de

keten inmiddels 37.984 vestigingen in 99

landen. 

Door Jarina Hamidullahkhan

Op 17 april opende sandwichketen Subway een nieuwe vestiging aan de 

Theresiastraat 45. Filiaalhouder Frank Breedveld heeft er zin en hoopt dat ook de 

buurtbewoners de weg naar zijn restaurant zullen weten te vinden. 

Subway nu ook in Theresiastraat 

Frank Breedveld is er (bijna) klaar voor. 

(Foto: Ariane Gordijn)
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In de rubriek Toen | Thans combineert Roel Rozenburg twee passies: prentbriefkaarten van Bezuidenhout uit de periode 1900-1935 en

fotograferen. De kaarten van Toen komen uit zijn privéverzameling. De foto’s van Thans ‘schiet’ hij speciaal voor Bezuidenhout

Nieuws op precies dezelfde plek als dat de kaart ooit is gemaakt. Zie dit keer de verschillen in het Emmapark in 1907 en 2013. 

ThansToen

Een twitter-account (@WagBezuidenhout) hebben de wijkagenten van Bezuidenhout al en hun eerste tweets zijn in-

middels verschenen. Politiebureau Overbosch, dat de hele Haagse Hout onder zijn hoede heeft, twittert al wat lan-

ger. Met onder meer tips voor het publiek om misdaad te voorkomen en vragen aan getuigen om zich te melden. 

Politiebureau Overbosch twittert al volop

Niet elke inbraak in Bezuidenhout zal tot
een tweet van de politie leiden. Want het
is niet de bedoeling de inwoners van deze
rustige wijk een onveilig gevoel te geven
door over ieder incident te twitteren. Maar
als er echt wat aan de hand is, dan weten
de agenten van bureau Overbosch Twitter
te vinden. 
‘De afgelopen dagen is er veelvuldig inge-
broken in personenauto's in Bezuiden-
hout. Laat geen waardevolle spullen
achter in uw auto’, zo waarschuwde een
tweet. In dit geval was de boodschap:
beter voorkomen dan genezen. Maar de
burger kan ook helpen bij het oplossen van
een misdrijf.  ‘Gewapende overval AH The-
resiastr. Dader Marok. man, glimmend jas,
capuchon, donkere sjaal en broek. 1,70
lang. weg richt Mariastr. Bel 8844’, twit-
terde de politie begin dit jaar En bij de ont-
manteling van een hennepkwekerij werd
gevraagd om vermoedens van hennep-
kweek te melden.

Politie zichtbaarder

‘Bewoners kunnen wel degelijk zelf in-
vloed hebben op de veiligheid in hun wijk’,
meent Wijnand de Gelder van bureau

Overbosch. Doorgaans houdt De Gelder
zich met verkeerszaken bezig, maar sinds
ruim een half jaar begeleidt hij de wijk-
agenten in de Haagse Hout bij het twitte-
ren. Via Twitter kunnen bewoners ook bij
de politie aan de bel trekken. Als die bij-
voorbeeld merkt dat in een bepaalde
straat met eenrichtingsverkeer automobi-
listen vaak tegen het verkeer in rijden, zul-
len ze zeker komen controleren. De Gelder:
‘Omdat we beter weten waar we gericht
kunnen optreden, wordt de politie zicht-
baarder en kunnen we meer van ons werk
laten zien.’

De Gelder verwacht dat, naast het verkeer
op de grote doorgaande wegen in Bezui-
denhout, ook de werkzaamheden op een
aantal bouwterreinen in de wijk vragen,
meldingen of waarschuwingen via Twitter
zullen opleveren. Mensen kunnen via Twit-
ter namelijk doorgeven of ze overlast on-
dervinden van een bouwterrein, of dat er

gevaarlijke situaties ontstaan of dat men
vermoedt dat er materiaal wordt gestolen.
In het laatste geval adviseert De Gelder
niet te twitteren maar gewoon 0900-
8844 of 112 te bellen. Want alhoewel de
agenten in de wijk steeds meer zullen
gaan twitteren, hebben ze nog niet de tijd
om de hele dag hun twitter-account in de
gaten te houden. Tegelijkertijd is twitteren
is niet meer weg te denken uit de praktijk
van de politie. Het bureau Overbosch twit-
tert (begin april had @PolOverbosch al
bijna 2.000 volgers) en ook de wijkagen-
ten van Mariahoeve en Benoordenhout
zijn al langer actief. De wijkagenten in Be-
zuidenhout, Hans van der Linde en Pleun
Jansen, zijn inmiddels voorzichtig aan het
twitteren geslagen. Ze zijn te volgen onder
het account @WagBezuidenhout.

Door John Hermse

‘Bewoners kunnen wel 
degelijk zelf invloed hebben op 

de veiligheid in de wijk’



Garagebedrijf Gordijn

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

Ook op zaterdag geopend van 

09.30 – 13.00 uur. 

Altijd welkom voor olie, koelvloeistof, 

verlichting controleren enz.

Onder een nieuwe leiding maar 

met ouderwetse service en 

kwaliteit bij u om de hoek

Stijl & Traditie
UitvaartzorgJ.S. van der Meer

Aandacht, tijd en betrokkenheid

Zelfstandig uitvaartverzorger aan De Eerensplein 31.

2593 NB  Den Haag in Bezuidenhout, (070) 7070007 - www.stijlentraditie.nl

Ook voor bijzondere rouwvoertuigen: Daimler, Citroën DS, Traction en CX.

Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek, 
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‘De buurt wat levendiger maken, op een
ondernemende manier’, zo omschrijft Van
Dam BOB’s, dat ze samen met haar twee
kinderen runt. Door de week werkt ze als
interim-directeur bij de CG-Raad (Chronisch
zieken en Gehandicapten Raad), zaterdags
is ze in de cadeauwinkel te vinden, op de
hoek van de De Moucheronstraat. 
Voor de buurt dus, met een deel van de op-
brengst naar goede doelen, onder meer
naar de stichting Osani, die zich inzet voor
de ouders van kinderen met een beperking.
Maar het is geen buurthuis, zegt Van Dam.
‘Het gaat om eigen kracht, het is geen lief-
dadigheid.’ Ze noemt het liever sociaal on-
dernemerschap. Ze mikt erop dat BOB’s
zichzelf binnen twee jaar bedruipt.
Daar heeft ze ook goede hoop op, want van
de ruim dertig plekken in de fietsenstalling
zijn er al veel verhuurd en ook voor de
werkplekken die BOB’s verhuurt aan kleine
zelfstandigen is belangstelling. Een vereni-
ging gaf al aan de ruimte als vergaderplek
te willen gebruiken en er was zelfs al ie-
mand in de buurt die er een etentje wilde
geven.

De klussers die de laatste hand legden aan
de herinrichting van het pand, kochten
meteen een paar van de poppen uit de ca-
deauwinkel. BOB’s Kado heeft onder meer
vazen, kaarsen en sieraden op de plank, ge-
maakt door de bewoners van twee zorgin-
stellingen. Zeker bij het keramiek is het
altijd weer een verrassing wat er binnen
komt, want het is allemaal handgemaakt
en daardoor altijd weer anders.
Voor ZZP’ers denkt Van Dam aan de oprich-

ting van een zogeheten broodfonds. Daar-
mee kunnen kleine zelfstandigen samen
een vermogen opbouwen waaruit ze kun-
nen putten als ze ziek worden. Voor hen is
een arbeidsongeschiktheidsverzekering
vaak te duur. BOB’s organiseert op 7 mei
een informatiebijeenkomst in de pastorie
van de Church of our Savior, Koningin 
Marialaan 2. 

Door John Hermse

BOB’s wil buurt ondernemend verlevendigen
Toen het pand van de schoenmaker aan het eind van de Theresiastraat leeg kwam te staan, zag Angelique van Dam

haar kans schoon: daar zou zij haar buurtonderneming beginnen. Eind maart vierde ze de opening van BOB’s, de

Buurt Onderneming Bezuidenhout, met een fietsenstalling, werkplekken en een cadeauwinkel.

Angelique van Dam

(2e van links) in haar

cadeauwinkel: ‘Een

deel van de opbrengst

gaat naar goede 

doelen.’ 

(Foto: Ariane Gordijn)

Waarom hier in het Bezuidenhout een

wijnhandel beginnen?

‘Ik ben in de buurt opgegroeid en mijn
vader is er geboren. Bovendien is de lig-
ging aan de Theresiastraat perfect. Je zit
middenin Bezuidenhout en vlakbij Benoor-
denhout, Voorburg en Mariahoeve. Alle-
maal wijken waar mensen, denk ik, graag
een goed glas wijn drinken. En je kunt hier
makkelijk parkeren. Als mensen een doos
kopen, kunnen ze die zo in de auto laden.’

Om je heen zitten twee Gall & Galls en

twee Albert Heijns, hoe onderscheid je je?

‘Ik heb twintig jaar als sommelier in res-
taurants gewerkt. Kopers zijn voor mij dan
ook geen klanten, maar gasten. Met mijn
achtergrond weet ik heel goed welke wij-
nen je met welke spijzen kunt combineren.
Soms komen mensen met complete
menu’s langs in het vertrouwen dat ik
daar iets lekkers bij te drinken weet. Met
Pasen heb ik wel honderd menu’s voorbij
zien komen. Soms kreeg ik er zelf honger
van.’

Door Patrick Regan

‘Kopers zijn gasten, geen klanten’ 

Steve van Roon: ‘Ik weet heel goed welke wijnen je

met welke spijzen kunt combineren.’ 

(Foto: Ariane Gordijn)

In de omgeving van twee Gall & Galls en twee Albert Heijns een wijnzaak beginnen. 

Je moet maar durven. Steve van Roon deed het. In november vorig jaar opende hij in de

Theresiastraat op nummer 268 Wijn van Steve.



Bakkerij Hans & Frans Hessing

De bakkers van de Haagsche Kakkers

Theresiastraat 131

(070) 383 50 19

Elke nacht bakken wij voor u vers 

● Speltbrood

● Speciaal Desembrood

● Koolhydraat-armbrood

● En natuurlijk lekker Biologisch brood

04 ADVERTENTIES nummer 32 - juni 2012

Laan van Nieuw Oost-Indie 54-64 Den Haag. 

Telefoon 070-3830644. www.buyszitcomfort.nl

Nice quality furniture for nice 

prices and good service.  

See website
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De wijkmakelaar

De portiekwoning is een typisch Haagse
woningvorm. In het Bezuidenhout zijn ze
volop gebouwd vanaf 1920. In die tijd
werd een bouwverordening uitgevaar-
digd waarin stond dat elk huis vanaf de
straat met een eigen voordeur bereik-
baar moest zijn. Het buitenportiek was
een oplossing om toch gestapeld te kun-
nen bouwen. Na de oorlog werd de
bouwverordening aangepast en de regel
van de eigen voordeur vanaf de straat
verdween. Vanaf 1945 verschenen de
vierlaags flatgebouwen met afgesloten
trappenhuis, zoals bijvoorbeeld die in
Mariahoeve. 

Op het eerste gezicht lijken alle portiek-
woningen op elkaar. Het meest kenmer-
kende is natuurlijk de buitentrap,
meestal van Belgisch hardsteen. In onze
buurt werden ze altijd in drie lagen ge-
bouwd. De variaties zitten in de architec-

tuur en de grootte. Intussen zijn de
meeste portiekwoningen gemoderni-
seerd, maar heel soms zien we er nog
een in de oorspronkelijke staat. Die heeft
nog het granito aanrechtblad, een kolen-
hok op het balkon, marmeren schouwen
en natuurlijk de suites met schuifdeuren.
Ook typerend is het glas-in-lood in bo-
venramen en schuifdeuren. Oorspronke-
lijk werden portiekwoningen verwarmd
met een kolenkachel in de voor- en ach-
terkamer, de slaapkamers hadden geen
verwarming. Een badkamer was er niet,
in elke buurt was een badhuis. 

In trek bij starters

De portiekwoning is nog steeds in trek,
vooral bij starters op de woningmarkt.
Veel woningen zijn aangepast aan de
huidige eisen. Kolenkachels en granieten
aanrechtbladen zijn verdwenen, keukens
zijn vernieuwd en de kleinste kamer

werd de badkamer. Het zijn leuke betaal-
bare woningen met sfeer. De suites met
schuifdeuren, het glas-in-lood en de
schouwen worden weer gewaardeerd. 
Een nieuw fenomeen in onze wijk is de
dakopbouw. De gemeente heeft onlangs
besloten om de vergunningseisen voor
dakopbouwen te versoepelen. Zo kun je
de oppervlakte van je woning flink ver-
groten. Het is een oplossing bij gezins-
uitbreiding: je hoeft niet op zoek naar
een andere woning. 
Een ander voordeel van portiekwoningen
is dat ze platte daken hebben die heel
geschikt zijn voor zonnepanelen. De kos-
ten van deze panelen zijn flink gedaald
en de investering loont. Ik verwacht daar
een nieuwe trend.
Kortom, de Haagse portiekwoning is na
bijna honderd jaar nog steeds heel actu-
eel.

Als iemand onze wijk als zijn broekzak kent, dan is het wel de makelaar. In deze rubriek behandelen de

makelaars Langezaal, Are en Van Paaschen onderwerpen waarmee u, als huizenbezitter en/of -huurder,

uw voordeel kunt doen. Dit keer Ed Schmidt van Are Makelaars.

Over de portiekwoning
Ed Schmidt

In de vorige editie van Bezuidenhout
Nieuws vertelde ik over crowdfunding:
met hulp van veel donateurs via internet
geld ophalen. Ook ik deed aan crowdfun-
ding, voor de realisatie van mijn droom.
Het maken van een heuse speelfilm: ‘Jong-
ste zegt nee’.

Inmiddels is het alweer bijna twee maan-
den geleden dat de crowdfunding ein-
digde, en het was zelfs succesvoller dan ik
had gedacht. Toen de vorige krant, waarin
ik schreef dat ik tachtig procent van het

bedrag had opgehaald, van de persen
rolde, bleven de donaties komen! Resul-
taat: 102 procent! 11.785 euro! Met dank
aan 70 donateurs; wat een helden.

Op dit moment staat ‘script afmaken’ bo-
venaan mijn to do-list. Het verhaal is er: ik
verfilm niet voor niets een boek. In mijn
hoofd zitten veel beelden van scènes. De
eerste vijf scènes staan zelfs al helemaal
uitgeschreven in een script. Mijn hele
muur is beplakt met volgeschreven post-
its: de scènes die al vaststaan, in de goede

volgorde. En eens in de zoveel dagen gooi
ik de hele volgorde om. En intussen mail ik
met verhuurbedrijven en crewleden.

Het wordt tijd om praktisch te worden en
dagenlang te gaan schrijven. Ik hoef alleen
nog maar, met het boek in mijn hand, de
ideeën die in mijn hoofd zitten gestructu-
reerd op te schrijven. Het liefst nog deze
maand, want volgende maand wil ik een
castingdag organiseren, om de acteurs uit
te zoeken. Een maand. Moet lukken. Geluk-
kig heb ik binnenkort vakantie.

Bezuidenhouter Hidde van Koningsveld is Jongere van het Jaar 2012 en druk bezig met

het maken van een speelfilm die medio 2014 uitkomt. In Bezuidenhout Nieuws vertelt

hij over zijn vorderingen. 

Hoe is het met Hidde? 
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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag

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

Luxafl ex® maakt van wonen genietenWOW!

 15%
INTRODUCTIE

KORTING
op Luxafl ex Outdoor*

Nu terraszonwering met een RTS motor 

inclusief afstandsbediening zonder meerprijs!
Gratis markies-in beschermhoes 

bij aanschaf van een markies.

*Actie geldig 

t/m 30 juni 2013.

Vraag naar de 

voorwaarden.

Kobaltstraat 27

2544 ET Den Haag

Postbus 53086

2505 AB Den Haag

t 070 – 308 21 21

f 070 – 308 21 29

e info@kds.nl

i www.kds.nl

De Swart combineert vakmanschap en innovatie, in de 

eerste plaats als het gaat om professioneel drukwerk. 

Maar vandaag de dag is De Swart dé aangewezen partner 

voor het gehele grafi sche communicatieproces. Van concept 

tot distributie. Van huisstijl tot digitaal voorraadbeheer.
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Geldig tot uiterlijk 1 juni 2013

COUPON
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Wijkbus al 25 jaar meer dan een vervoermiddel 

‘Heel Den Haag moet weten dat Theresiastraat klaar is’

De Wijkbus Haagse Hout vervoert al een kwart eeuw ouderen en mindervaliden. Van maandagochtend tot 

zaterdagmiddag, vijf en een halve dag per week. En dat alles dankzij de inzet van ongeveer dertig vrijwilligers. 

Om te vieren dat de herinrichting van de Theresiastraat is afgerond, vindt er op 14 en 15 juni een groot straatfeest

plaats. Het Trees Feest wordt georganiseerd door de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Theresiastraat.  

De wijkbus maakte haar eerste rit op 
25 maart 1988. Vijf jaar later meldde Arie
Mooijman zich aan, als vrijwilliger: ‘Ik was
in de WAO beland en wilde iets nuttigs
doen. Ik ben bij de wijkbus begonnen als
chauffeur, maar in de loop van de tijd kwa-
men er steeds meer taken bij. Tegenwoor-
dig ben ik secretaris/penningmeester en
reserve chauffeur. In noodgevallen spring
ik nog wel eens bij. Twee weken geleden
nog.’ Volgens Mooijman maken zo’n hon-
derd mensen regelmatig gebruik van de
bus. Dit zijn ouderen en mindervaliden die
behoefte hebben aan vervoer maar niet of
moeilijk gebruik kunnen maken van het
openbaar vervoer. De bus rijdt hen binnen

Bezuidenhout en Benoordenhout naar bij-
voorbeeld ziekenhuis, huisarts, pedicure,
bibliotheek, winkels, familie of Centraal
Station. Ook een ritje naar het Winkelcen-
trum Mariahoeve behoort tot de mogelijk-
heden. Iedere donateur betaalt per
kwartaal 25 euro (of 30 euro met partner
of begeleider) en kan onbeperkt van de
bus gebruik maken. 

Mooijman: ‘De wijkbus is wijkgebonden, je
wordt voor de deur waar je moet zijn afge-
zet en je hoeft nooit langer dan tien minu-
ten te wachten, tenzij er onverhoopt
oponthoud is bijvoorbeeld vanwege een
ongeluk op de van Alkemadelaan.’

Mooijman is een van de dertig vrijwilligers
waarop de wijkbus draait. Daarvan zitten
er vijf op het meldpunt, waar mensen hun
vervoer telefonisch kunnen aanmelden. De
overigen zijn actief als chauffeur of bijrij-
der. Het meldpunt is op werkdagen be-
mand van 10:00 tot 11:15 uur. De bus rijdt
op alle werkdagen van 8:45 tot 16:45 uur
en op zaterdag van 9:00 tot 12:00 uur. Het
streven is om ieder dagdeel twee mensen
op de bus te hebben. ‘Gelukkig redden we
het nog met onze huidige vrijwilligers,
maar we zijn eigenlijk constant op zoek
naar nieuwe mensen.’

Sociale functie

Mooijman maakt duidelijk dat de Wijkbus
voor de gebruikers meer is dan een makke-
lijk middel van transport en ook een soci-
ale functie heeft. ‘Dat zie je vooral op
maandagochtend, als de chauffeurs men-
sen ophalen die bij wijze van spreken een
heel weekend niemand gezien of gespro-
ken hebben. Voor hen vormen die chauf-
feurs een soort uitlaatklep waar ze hun
verhaal aan kwijt kunnen. En een stukje
veiligheid, want soms als de mensen geld
moeten pinnen, vragen ze de chauffeur
om even mee te lopen.‘
Voor meer informatie bel: 070 347 7498

Door Fred Geelen

Wijkbuschauffeurs

Peter Eggermont (2e

van links) en Job Ver-

meul (rechts) hebben

een groepje ouderen

naar de wekelijkse

bridgemiddag ge-

bracht. Arie Mooijman

is de 4e van links.

(Foto: Fred Geelen)

‘Het ziet er allemaal mooi uit en ook de
toegankelijkheid voor invaliden is flink ver-
beterd.’ Stefan Hessing, voorzitter van de
BIZ Theresiastraat, is tevreden over de op-
knapbeurt van de Theresiastraat. En
omdat - aldus een enthousiaste Hessing -
‘heel Den Haag en omgeving moet weten
dat het hier zo mooi is geworden’, organi-
seert de BIZ een straatfeest. Dat vindt
plaats op 14 en 15 juni onder de naam Trees
Feest. ‘We willen het feest een Haags
tintje geven, daarom komt er een Haags

muziekspektakel met twee podia en een
optreden van de Haagse Toppers!’ Verder
zijn er kinderattracties, een Haags stand-
werkersconcours en een gezellige braderie
gepland. 
De Theresiastraat wordt op vrijdag 14 juni
officieel geopend door wethouder Revis
van Stadsbeheer. De herinrichting is mede
mogelijk gemaakt door de BIZ Theresia-
straat. Die is drie jaar geleden opgericht en
verenigt 124 winkeliers uit de Theresia-
straat en omgeving. Gezamenlijk investe-

ren zij - samen met de gemeente en Eu-
ropa - in een aantrekkelijke en veilige win-
kel- en bedrijfsomgeving. 

Dus zet 14 en 15 juni alvast in uw agenda! 

Overigens kan de BIZ nog vrijwilligers ge-
bruiken bij het opbouwen van het feest.
Ook ideeën voor het feest zijn welkom.
Aanmelden kan via
Hoffelijkwinkelen@gmail.com

Door Marjon Damen



Bosscher-Advies
Uw Frans Recht Jurist

info@bosscher-advies.nl - 0642661075

www.bosscher-advies.nl

Voor al uw vragen op het gebied van:
■ Aankoop/verkoop
■ Fiscaliteit
■ Erfrecht
■ Testamenten/huwelijksvoorwaarden

Droomt u van een huis in Frankrijk of heeft u 

wellicht al een woning in la douce France?

TE HUUR:

Multifunctionele kelderruimte

geheel verlicht en verwarmd met water, toilet,

kitchenette en bankkluis Ca. 150 m2 geschikt  

voor opslag/werkruimte/training

Locatie; Bezuidenhout; prijs n.o.t.k.

info. 06-153 234 83
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Adverteer ook in Bezuidenhout Nieuws!

Wist u dat…
● ● ● de Christus Triumfatorkerk en
het gebouw van het ministerie van
Sociale Zaken nu op de monumenten-
lijst staan?

● ● ● in het Haags Yogacentrum (De
Sillestraat 13) Stadsverlichtingbijeen-
komsten plaatsvinden? Daar kunt u
samen stil zijn en mediteren. Op zon-
dagavond 12 mei, 9 juni en 14 juli 2013
van 20.00 tot 21.00 uur. Gratis. Wel
van te voren aanmelden via: haagsyo-
gacentrum@gmail.com 

● ● ● tafeltennisvereniging VVV in de
Liduina-school aan de Amalia van
Solmsstraat een zaal heeft waar kin-
deren tussen de 7 en 11 jaar elke
maandag tafeltennisles kunnen krij-
gen? Zie ook ttv-vvv.nl.

● ● ● de Liduina-school ook na
NLdoet-dag - op 16 maart - met ou-
ders en buurtgenoten op zowel het
grote als kleine schoolplein heeft ge-
klust voor het groene schoolplein?

● ● ● Les amis de Fanny, een groep die
speelt op de Jeu de Boulesbaan 'Bou-
lodrome sous les platanes' aan de
Loudonstraat, is genomineerd voor de
Gulden Klinker?

● ● ● de Parels van Bezuidenhout
plaatsvindt op 8 juni, en dat dit keer
aandacht wordt gevraagd voor Save
the Children als goede doel?

● ● ● de Beeldentuin Het Groene
Oordtje na 1 august verhuist naar IJs-
clubpad 1, aan de overkant langs de
Schenk? Vanaf 8 juni tot het afscheid
is de tuin open op de huidige locatie
IJspadclubpad 2. 

● ● ● de Stadsboerderij Reigershof aan
de Reigersbergenweg 280 op 8 mei
van 13.30-15.30 uur haar jaarlijkse
schaapscheerfeest houdt? Naast het
scheren van de schapen zijn er ook
verschillende activiteiten met wol.   

Ga voor al het nieuws in de wijk naar
www.bezuidenhout.nl

Zittend in de trein uit Leiden kijk ik
graag uit over onze wijk: de molen, de
moestuintjes, de platte daken met daar-
achter het bos, en daarom heen: alle-
maal flats. En als ik tegen middernacht
vanuit de bioscoop over het Prins Bern-
hardviaduct naar huis fiets: allemaal
kantoorgebouwen waar het licht nog
brandt. Alsof je een metropool binnen
fietst. Nu weet ík wel dat er aan de voet
van het viaduct een vooroorlogse woon-
wijk ligt. Maar de nietsvermoedende
vreemdeling die op Den Haag Centraal
uit de trein is gestapt, ontkomt niet aan
de indruk dat hij of zij met lijn 6 een Big
City binnen tramt. Of The Big Apple
zelfs, want wolkenkrabbers die in Man-
hattan niet zouden misstaan, werpen
steeds langere schaduwen over Bezui-
denhout. Neem de Bezuidenhoutseweg
richting de stad: de skyline wordt gedo-
mineerd door de torens van New Baby-
lon. Loop eens door de Theresiastraat
richting het station: daar doemen de
nieuwe ministeries van Binnenlandse
Zaken en Justitie op.
Dat zijn dan nog maar de randen van de
wijk. Maar als het aan de gemeente ligt
gaat Bezuidenhout op veel meer plekken
de hoogte in. Gebouwen aan door-
gaande wegen mogen een stukje verder
tot in de hemel reiken. Hoe dat eruit zal

zien? Flats langs de Schenkkade, kan-
toorkolossen aan de Laan van NOI, en in
de Theresiastraat shoppingmalls, met
dakterrassen die een heerlijk uitzicht
bieden op de Noordzee aan de ene en de
weilanden en slootjes van het groene
hart aan de andere kant.
De gewone Bezuidenhouter mag het
ook al hogerop zoeken; op het platte dak
van zijn bovenverdieping kan hij er nog
een etage bij laten timmeren. Dakop-
bouwen heet dat. De gemeente heeft uit
laten zoeken dat dit in een groot deel
van de wijk gemakkelijk kan, zonder al te
veel mensen in de schaduw te laten zit-
ten. Het zal niet lang meer duren of ik
kan over de huizen het bos helemaal
niet meer zien als ik met de trein de stad
in rijd. Dan kom ik niet meer aan op Den
Haag Centraal, maar op Grand Central
Station. Vandaar sla ik dan niet meer
rechtsaf de Bezuidenhoutseweg op,
maar wandel ik langs Fifth Avenue, die
me langs Lower- en Mid- naar Upper Be-
zuidenhout voert, met na ruim een mijl
aan mijn linkerhand niet langer het
Haagsche Bos, maar The Hague Central
Park. Twee plekken op de plattegrond
van Bezuidenhout horen in ieder geval al
helemaal thuis in het mini-Manhattan
waarin onze wijk dan veranderd zal zijn.
Stuyvesant Street en Stuyvesant Square,
die kennen ze in het echte Manhattan al
lang.

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws loont. Voor de tarieven hoeft u het niet te laten:

Afmeting Hoogte (mm) Breedte (mm) Prijs

Voorpagina 60 70 € 200,-
Middenpagina 1/8   66 93 € 70,- 

1/4  134 95 € 129,-
1/3   90 90 € 160,-
1/2  135 190 € 225,-
1/1  269 190 € 450,-

Achterpagina 64 123 € 120,-
64 61 € 65,-

1/16  45 66 € 50,-

De bovenstaande tarieven zijn vrij van BTW en gelden bij een eenmalige plaatsing in
zwart/wit. Bij drie of vijf plaatsingen profiteert u van nog aantrekkelijkere kortingen. 
Voor een volledig prijsoverzicht, inclusief kleur, zie: www.bezuidenhout.nl (linker

kolom onder de knop Wijkkrant).

Neem de proef op de som en adverteer in Bezuidenhout Nieuws. 

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

Buurman John

Manhattan
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pak uw kansen online

{ websites - training - advies - redactie } 

isi media | denken ontwerpen doen

isi media

vraag nu een gratis adviesgesprek aan

En hoe goed kent u de wijk? Waar be-
vindt zich het hiernaast afgebeelde de-
tail? Stuur uw antwoord per e-mail of
brief naar de redactie (zie het colofon
voor de adresgegevens) en maak ook
kans op een boekenbon, beschikbaar 
gesteld door Advocatenkantoor 
Mr. E. Fransen.

Krant niet ontvangen, 

laat het ons weten

Heb oog voor detail, win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie is een deel van het bord boven de ingang van de 

bibliotheek aan de Theresiastraat. J.M.A. Nauta mag de boekenbon ter waarde van 

15 euro ophalen in het Wijk- en Dienstencentrum Johannes Camphuysstraat 25. 

dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op (070) 3477297

Edith Pedicure

Waar bevindt zich dit detail?
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De Van Hoogstratenschool (VHS) in 
Bezuidenhout is weer een stap dichterbij
haar Groene Droomschoolplein. 
Op vrijdag 15 maart staken leerkrachten,
leerlingen en ouders de handen uit de
mouwen tijdens de nationale NL-DOET-
dag. De Van Hoogstratenschool is, met 
200 leerlingen van 40 nationaliteiten en 
diverse achtergronden, een kleurrijke 

basisschool. Maar het schoolplein heeft
veel steen en beton en kan goed kleur en
fleur gebruiken. Met takken van de ge-
snoeide plantaan werden onder meer
houtrillen en natuurlijke hekjes gemaakt.
Ook werd de klimop gesnoeid, en delen
van de buitenmuur kregen met een lik verf
een frisse groene kleur.

Groene Droomschoolplein
(Foto: Esther Ubink)

Manuele Face Lifting

Combinatie van diverse massagetechnieken.

Herstelt de elasticiteit van de huid.

Een aangename, ontspannende behandeling,

incl. epileren, peeling, dieptereiniging en masker.

Bij inlevering van deze advertentie 

een gratis ampul t.w.v. € 7,50

www.salonnolliekleijheeg.nl - (070) 385 41 71

€ 67,50
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Nieuw:
Laura’s Corner

Speeltuinentest

‘What did you say?’

Groente uit eigen wijk

Facebook-vrienden in de straat



Profiteer nu van onze najaarsaanbieding

Plaats:  Johannes Camphuysstraat 25.
Aanvang 20.00 uur. (zaal open 19.30 uur).

Algemene Bewonersvergadering
op maandag 23 september 2013
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Onderwerpen van gesprek:

■ Behandeling jaarverslag 2012 en  financiën 2012.

■ Update van de werkgroepen.

■ Ideeën en wensen van de bewoners op het 
gebied van leefbaarheid en woonomgeving

Thema:  Duurzaam Bezuidenhout

■ Een lagere energierekening?

■ Gratis Advies?

■ Duurzaam is niet duur!

■ Uitleg duurzaam plannen 

Meer informatie:
Wijkberaad Bezuidenhout: 070- 3150902 of via 
wijkberaad@bezuidenhout.nl

Kijk ook op de website: www.bezuidenhout.nl

Informeel na praten en genieten van een 
hapje en een drankje
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Ian Fowden komt uit Wales en woont

sinds begin dit jaar in de De Vriesstraat in

Bezuidenhout. Hij volgt een cursus Neder-

lands ‘om een onderdeel te kunnen zijn

van dit land’. Dat deed hij achttien jaar ge-

leden ook in België, waar hij toen woonde.

Fowdens ervaring is dat Nederlanders snel

overschakelen op het Engels als ze merken

dat je uit een ander land komt. ‘Dat was in

Italië, waar ik ook drie jaar heb gewoond,

heel anders. Daar sprak niemand Engels

tegen me en dat maakte het een stuk

makkelijker om de taal te leren.’ 

‘Je wilt erbij horen’

Op zijn werk bij Eurojust in Voorburg en

thuis gaat alles in het Engels, maar als hij

de wijk in trekt, probeert Fowden zo veel

mogelijk Nederlands te praten. ‘Neder-

lands leren is misschien niet echt nodig

om je hier te kunnen redden, maar je mist

dingen over je wijk en je stad als je de taal

niet spreekt. Bijvoorbeeld op de rugbyclub

waar ik lid van ben, zitten veel Nederlan-

ders. Om er helemaal bij te horen, wil je

toch de taal spreken.’Fowden kent de cam-

pagne ‘Spreek Nederlands! Met mij!’. Hij

kreeg de bijbehorende button uitgereikt

bij Nederlandse les, maar zal hem niet op-

spelden. ‘Want vaak gaat het ook goed.

Vandaag was ik nog in een winkel om een

fiets te kopen en dat ging helemaal in het

Nederlands.’

‘Dan doe je heel erg je best…’

Federica Briamonte is van origine Itali-

aanse en woont sinds september 2008 in

Nederland. Eerst in Utrecht, voor haar stu-

die. En tegenwoordig - voor haar werk in

Voorburg - in Bezuidenhout. Vorig jaar

kocht ze samen met haar Italiaanse vriend

een huis in de Usselincxstraat. ‘Toen ben ik

ook meteen een cursus Nederlands gaan

volgen. Want nu ik hier een huis heb, wil ik

me ook meer Nederlands voelen en het

land beter begrijpen. En taal is toch een

belangrijk onderdeel van de cultuur.’ 

Zelf begint ze in winkels altijd in het Ne-

derlands, maar soms krijgt ze dan toch een

reactie in het Engels terug. Zeker in het

begin had ze daar wel last van: ‘Neder-

lands is echt een heel moeilijke taal om te

leren. Dan doe je heel erg je best om iets in

het Nederlands te zeggen en dan zegt ie-

mand ‘What did you say?’ in plaats van

‘Wat zeg je?’. In zo’n geval zou de button

‘Spreek Nederlands! Met mij!’ zeker han-

dig kunnen zijn.’

Tegenwoordig houdt Briamonte stug vol

en blijft ze gewoon Nederlands praten. 

‘Daar zijn ook een paar buren, die geen of

weinig Engels spreken, heel erg blij mee.’

Door Marjon Damen

Veel expats vinden het niet altijd prettig om voortdurend in het Engels te worden aan-

gesproken, omdat ze zo de Nederlandse taal niet leren. Dat menen althans de mensen

achter de campagne ‘Spreek Nederlands! Met mij!’. Wat vinden de expats in Bezuiden-

hout hier zelf van? 

Federica Briamonte: ‘Dan doe je heel erg je best

om iets in het Nederlands te zeggen en dan zegt

iemand ‘What did you say?’’

‘What did you say?’

Ian Fowden: ‘Je mist

dingen over je wijk als

je de taal niet spreekt.’

(Foto’s: Ariane Gor-

dijn).

Bezuidenhouters met een website over

hun hobby, passie, kunstuiting of

goede doel kunnen die sinds enkele

maanden delen op Digitale Bezuiden-

houters. Deze unieke pagina op de site

van onze wijk (bezuidenhout.nl)telt in-

middels vijftien deelnemers. 

Zaida Oenema en Matthijs Winnubst

waren een van de eerste deelnemers die

zich aanmeldden voor de site. Beiden

vinden ze Digitale Bezuidenhouters een

waardevol initiatief, ook omdat het vol-

gens hen een uitstekend online plat-

form is om nieuwe klanten en

samenwerkingspartners te vinden.

Oenema is een beeldend kunstenaar die

met behulp van fotografie en video

haar ideeën vormgeeft. Op haar web-

site presenteert ze haar kunstwerken.

‘Digitale Bezuidenhouters is een gewel-

dige manier om mensen uit de buurt

via mijn website kennis te laten maken

met mijn kunstwerken, andere interes-

sante contacten op te doen en onder-

ling informatie uit te wisselen’, zegt ze. 

Matthijs Winnubst is naast kunstschil-

der ook Tai Chi-instructeur, en hij heeft

een website. ‘Digitale Bezuidenhouters

is een bijzondere plek om mijn website

en werk te promoten’, meent hij. ‘Niet

alleen geeft dit platform mij de moge-

lijkheid om kennis te uit te wisselen,

zeker als hij goed gevuld is, kom je ook

veel te weten over je buurt en waar an-

dere mensen mee bezig zijn.’

Onderhoudt u ook een website over uw

passie? Meld u dan aan voor Digitale

Bezuitenhouters. Kijk op www.bezui-

denhout.nl links in de oranje balk. 

Door Jarina Hamidullahkhan

Steeds meer 
Digitale 

Bezuidenhouters



BRIEDÉ BOUWEN & WONEN GESPECIALISEERD IN ALLE (KLEINE) VERBOUWINGEN
o.a. badkamers, keukens, behangwerk, schilderwerk, kastenwanden op maat en radiatorombouwen

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

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

Hulp nodig voor klussen in uw huis? Wij nemen u alle kleine verbouwingen geheel uithanden. Van het verbouwen van badkamers en keukens,  

het maken van kastenwanden of radiatorombouwen op maat en natuurlijk alle schilder-, behang- en pleisterwerkzaamheden.  

Ons vakmanschap staat garant voor een perfect eindresultaat! Voor vrijblijvend advies bel 070 - 335 11 11.

Bij Deco Home Briedé vindt u 
alles voor een compleet interieur:
 

www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

Gespecialiseerd in zzp’ers, 
eenmanszaken en vof’s.

In uw wijk Bezuidenhout staan via de Burenhulpcen-

trale buren voor u klaar die u graag kosteloos willen hel-

pen.  Denk bijvoorbeeld aan een buur die een boodschap

meeneemt als u ziek bent, een keertje de hond uitlaat of

u helpt met een klein klusje in huis of tuin. Ook kunt u

een beroep doen op de burenhulpcentrale als u een keer

vervoer nodig heeft bijv naar de huisarts. 

De Burenhulpcentrale is een slimme telefooncentrale

die buren voor dit soort klusjes bij elkaar brengt. 

Wilt u gebruik maken van de burenhulpcentrale of wilt

u af en toe gebeld worden om hulp te bieden?  Bel dan

snel 070-2629999 of kijk op www.burenhulpcentrale.nl.

Burenhulp is voor alle leeftijden en gratis.

Voor nadere informatie kunt u dinsdag, donderdag en

woensdagochtend contact opnemen met Lies Bouts,

coördinator BHC Haagse Hout: tel.070- 347.00.41 of

lies.bouts@voorwelzijn.nl .

De Burenhulpcentrale is een initiatief van de Gemeente

Den Haag en de Haagse Welzijnsorganisaties.

Maakt u al gebruik van de Burenhulpcentrale? 
Iedereen kan wel eens een helpende hand gebruiken. Als vrienden of familie

(even) niet kunnen helpen, is de Burenhulpcentrale wellicht iets voor u!

Maak nu een afspraak!

Wij doen alles voor  uw auto

Storm en regen doen me niets!
Bosch Car Service monteert
weer mijn winterbanden.

Autocenter van

Maanen

Joan Maetsuyckerstraat 94

2593 ZM  's-Gravenhage

Tel.: 0703478110

http://www.bcsvanmaanen.nl



‘Het is gewoon lekker! Die doperwtjes, dat

is gewoon snoep. Je haalt ze uit de dop en

eet ze op.’ Jeffrey Otten praat enthousiast

over alles wat er groeit in zijn eigen tuin,

achter zijn woning aan de Usselincxstraat.

Met het koude voorjaar kwam zijn moes-

tuin wat langzaam op gang, maar zo hal-

verwege de zomer staan zijn 80 vierkante

meter vol met pompoen, venkel, drie soor-

ten bonen, knoflook, rabarber, bieten en

nog veel meer.

Domweg het lekkerst

Twee- tot driemaal per week eet hij met

vrouw en kind van eigen tuin en vorig jaar

lukte dat nog vaker. Het liefst zou Otten de

hele week eten op tafel hebben staan dat

hij zelf heeft verbouwd, maar daarvoor

zou een veel grotere tuin nodig zijn. ‘Dan

zou ik niet meer afhankelijk zijn van de su-

permarkt’, zegt Otten, die overigens niks

tegen grote winkels heeft. Maar groenten

uit eigen tuin zijn domweg het lekkerst. ‘Ik

wil simpel koken, met verse producten.

Maar die zijn niet altijd te vinden.’

Dat hij het dan maar zelf doet, is ook niet

zo vreemd voor een zoon uit een tuinders-

familie. Tijdens zijn studententijd kwam

het tuinieren op een wat lager pitje te

staan, maar werkte Otten wel als kok. Zijn

balkon in de Haagse binnenstad stond al

vol met kruiden en planten, maar sinds

Otten in Bezuidenhout woont, kan hij zijn

liefde voor tuinieren combineren met zijn

werk als projectmanager bij een internet-

bedrijf.

Wilde rucola

Zijn website www.goedboerenindestad.nl

trekt al meer dan duizend bezoekers per

dag. Het gaat hem er vooral zijn bezoekers

kennis te laten maken met bijzondere re-

cepten, tips te geven over tuinieren of het

bakken van brood. ‘Kennis over de moes-

tuin is aan het verdwijnen. Hoeveel men-

sen van mijn leeftijd doen dit nog?’

Veel mensen hebben ook geen idee dat er

gewoon in de eigen buurt en direct daar-

buiten ook veel te halen valt. Otten laat

het op zijn website zien. Bramen en kas-

tanjes natuurlijk, maar ook wilde rucola en

walnoten. ‘Er valt zoveel te plukken in de

buurt. Dat geeft wel aan hoe mooi deze

wijk is.’

Braakliggende grond

Harry Hummel uit de Theresiastraat houdt

het net als Otten dichtbij huis. Zijn balkon-

tuintje van 1 bij 1 meter leverde zoveel

plantjes op dat hij er geen ruimte meer

voor had. Zijn oog viel op een braakliggend

stuk grond bij hem om de hoek, in de Wil-

helminastraat. Hij plantte er bieten en

koolrabi. Na een maand stond het er nog

steeds. ‘De planten hebben droogte en

slakken overleefd.’

Nu gaat het volgens Hummel nog om een

eenmansactie in ‘zeer embryonale staat’,

maar zijn ‘visioen’ is dat meer buurtbewo-

ners een heel stuk braakliggende grond

gaan beplanten. De gemeente zou een

handje kunnen helpen door oude struiken

nog grondiger te rooien en de grond in

bruikleen te geven aan buurttuinders.

Eetbare plantsoenen

Hummel zou aan kunnen kloppen bij Mi-

reille Hollaar van de stichting Zelfvoorzie-

nende leefhectaren. Zij is van plan groente

en fruit te verbouwen op grond van de ge-

meente en woningbouwverenigingen die

ze wil omtoveren tot ‘eetbare plantsoe-

nen’. In eerste instantie aan de Haverkamp

en Roggekamp in Mariahoeve, waar ze zelf

woont, maar Bezuidenhouters met de-

zelfde ideeën kunnen zeker bij haar te-

recht. Dit najaar wil ze beginnen met

groente en fruit in de plantsoenen. Twee

woningbouwverenigingen die grond bezit-

ten, hebben al positief gereageerd en ook

heeft ze bewoners gevonden die mee

gaan doen.

De stichting Zelfvoorzienende leefhecta-

ren van Mireille Hollaar is te bereiken op

070-7850989. Email:

mireillehollaar@gmail.com

Door John Hermse
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Groente uit eigen wijk
Wat is er nou lekkerder dan groente uit je eigen tuin? De Bezuidenhoutse stadboer Jeffrey Otten kookt het liefst

bietjes, boontjes of kool uit zijn eigen achtertuin. Bezuidenhouters met alleen maar een balkon kunnen de

groenvoorzieningen om de hoek omtoveren tot ‘eetbare plantsoenen’ door er groenten te gaan verbouwen.

Harry Hummels visioen is dat meer buurtbewo-

ners een stuk braakliggende grond gaan beplan-

ten. (Foto: Willem Verheijen)

Jeffrey Otten: ‘Er valt

zoveel te plukken in de

buurt.’ 



Uw gevel gratis graffi tivrij!

Graffi tischoonmaakregeling

Ongewenste graffi ti ontsiert uw 

huis en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente biedt nu gratis de 

graffi tischoonmaakregeling aan. Snel 

schoonmaken voorkomt vaak meer 

graffi ti. Dus maak gebruik van de 

regeling!

Meldpunt Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 

of neem contact op met Meldpunt 

Graffi ti: meldpuntgraffi ti@denhaag.nl of 

(070) 353 46 05.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 

aangename, veilige en schone plek om in 

te wonen, werken en leven.

www.denhaag.nl/graffi ti

Bosscher-Advies
Uw Frans Recht Jurist

info@bosscher-advies.nl - 0642661075

www.bosscher-advies.nl

Voor al uw vragen op het gebied van:
■ Aankoop/verkoop
■ Fiscaliteit
■ Erfrecht
■ Testamenten/huwelijksvoorwaarden

Droomt u van een huis in Frankrijk of heeft u 

wellicht al een woning in la douce France?
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Duurzaam is niet duur
Investeren in het verduurzamen van uw huis, hoeft tegenwoordig helemaal niet duur meer te zijn. Het aanpas-

sen van uw woning kan zelfs al snel geld opleveren. Wilt u weten wat investeren in een duurzame woning u kan

opleveren? Kom dan op 23 september naar de bewonersavond in het Wijk- en Dienstencentrum. Daar geven de

onafhankelijke deskundigen uit de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout gratis advies over welke duurzame

maatregelen voor uw type woning interessant zijn.

De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

heeft een duurzaam advies voor een aan-

tal in Bezuidenhout veel voorkomende

typen woningen. Hierbij gaat het om de

portiekwoning (drie verdiepingen), het na-

oorlogse flatgebouw (vier verdiepingen)

en het herenhuis. 

Duurzaam advies

Het duurzaam advies geeft niet alleen per

type woning aan welke duurzame maatre-

gelen van toepassing zijn. Denk daarbij

aan bijvoorbeeld aan dak- en vloerisolatie

en dubbelglas. Ook wordt bij elke maatre-

gel aangegeven hoe de kosten zich ver-

houden tot de besparingen. Hierdoor is

van te voren duidelijk hoe snel u geld kunt

verdienen door te besparen op de energie-

rekening. Tel daarbij op de verschillende

mogelijkheden tot subsidie; voor bijvoor-

beeld dak- en vloerisolatie is dat op dit

moment 20 euro per m² en voor extra iso-

lerend (HR++) dubbelglas 35 euro per m².

Zo’n subsidie maakt een investering in een

duurzame woning een stuk goedkoper.

Wat levert het op?

Tijdens de bewonersavond op 23 septem-

ber geven de vakexperts van de werkgroep

Duurzaam Bezuidenhout u graag advies

over welke duurzame maatregelen u voor

uw woning kunt nemen en wat dat u kost

en oplevert. Ook als u een ander woning-

type heeft dan een van de bovenge-

noemde. Verder kunt u zich voor een

(eveneens) gratis advies oriënteren op de

website van de werkgroep: www.bezui-

denhout.nl/duurzaam 

Ook bij de uitvoer

Behalve met advies ondersteunt de werk-

groep Duurzaam Bezuidenhout u ook

graag bij de uitvoer van de verschillende

maatregelen. Denk aan het  gezamenlijk

aanschrijven van een aannemer of instal-

lateur, het collectief aanschaffen van zon-

nepanelen of het aanvragen van een

interessant aanbod voor een onderhouds-

contract van een specialist in de buurt. Tij-

dens de bewonersavond op 23 september

vertelt de werkgroep u graag meer over de

mogelijkheden.

Met z’n allen zijn we al behoorlijk bezig

om van Bezuidenhout een zo duurzaam

mogelijke wijk te maken. Heeft u nog een

leuk duurzaam idee, dan nodigen wij u

graag uit dit met ons te delen op www.be-

zuidenhout.nl/duurzaam of tijdens de be-

wonersavond op 23 september in het Wijk-

en Dienstencentrum. U met ons en wij

samen met u maken het mogelijk! 

Door de Werkgroep Duurzaam 

Bezuidenhout

De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout werkt

samen met het centrum Duurzaamheid Den

Haag. Dit centrum is in mei van dit jaar van start

gegaan met als doel de verduurzaming van de

stad te versnellen. Bewoners, bedrijven en instel-

lingen kunnen er terecht met vragen over duur-

zaam wonen, werken en leven in de stad. Kijk

voor meer informatie en tips op: www.duurzaam-

denhaag.nl. Op de foto: de werkgroep Duurzaam

Bezuidenhout bezoekt in stijl – met elektrische

auto’s van Siemens en BAM – het centrum Duur-

zaamheid Den Haag. (Foto: Melvin Kaersenhout)

De winkeliersvereniging BIZ Theresiastraat heeft

de prijs voor het beste winkelidee van het Haags

Retailpunt gewonnen. Het idee bestaat uit het

aanbrengen van duurzame led-verlichting in de

winkels van de Theresiastraat. Het idee is ontwik-

keld samen met het initiatief Duurzaam Doen. 

Op de foto: Stefan Hessing, voorzitter van de BiZ

Theresiastraat, (links) krijgt van wethouder Henk

Kool de prijs van het Haagse Retailpunt uitge-

reikt. (Foto: Jacob Snijders).
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Willem Verheijen heeft een van de mooi-

ste uitzichten van de wijk. Hij woont na-

melijk op een van de hoogste etages in

een van de twee nieuwe woontorens van

New Babylon aan het Anna van Bueren-

plein. Drie jaar geleden nam hij het initia-

tief een Facebook-pagina op te zetten voor

alle bewoners. Waarom? Verheijen: ‘In de

lift kom ik altijd wel medebewoners tegen,

doorgaans blijft het bij korte gesprekken.

Maar ik dacht: het is dan wel een flat,

maar in feite wonen we hier allemaal in

een verticale straat en zijn we buren van

elkaar. Hoe leuk zou het zijn als we meer

met elkaar deelden en elkaar persoonlijk

beter leerden kennen?’ 

Oppas voor de hond

Verheijen zette met medebewoners een

besloten Facebook-pagina op, exclusief

voor de bewoners van de woontorens. Ver-

volgens stopte hij bij iedereen – op de ou-

derwetse manier - een A4’tje in de bus om

ze te informeren en enthousiast te maken.

Inmiddels zijn er al meer dan honderd ap-

partementen ‘vriend’, dat is ruim meer dan

de helft van de bewoonde woningen. Voor

die Facebook-vrienden zijn al verschillende

activiteiten georganiseerd, vertelt Ver-

heijen: ‘Zo hebben we een aantal keren

een running diner in het gebouw georga-

niseerd, maar ook een picknick in het

Haagse Bos. Daarnaast proberen we elkaar

via de Facebook-pagina te helpen, bijvoor-

beeld bij het vinden van een goede elektri-

cien, een werkster of een oppas voor een

kind of huisdier. Maar ook met vragen over

energiezaken.’

Voor Verheijen is Facebook dé manier om

mensen in zijn ‘straat’ bij elkaar te bren-

gen. ‘Het enige dat je daarvoor nodig hebt,

zijn een paar enthousiaste bewoners die

het opstarten. En dan gaat het vanzelf

lopen.’

Kinderstraatspeeldag

Sinds april heeft ook de Jacob Mosselstraat

(het deel tussen de Schenkkade en de

Louise de Colignystraat) een Facebook-pa-

gina. Ingrid van Frankenhuyzen is een van

de beheerders: ‘We zijn met Facebook be-

gonnen om de bewoners te informeren

over en te enthousiasmeren voor de jaar-

lijkse Kinderstraatspeeldag die wij hier

groots vieren. Na het feest hebben men-

sen er zelf foto’s en filmpjes op geplaatst

om de herinnering levend te houden. In de

toekomst willen we Facebook ook gaan

gebruiken om de bewoners te informeren

over andere zaken dan de straatspeeldag.

Zo hebben we laatst een waarschuwing

geplaatst voor insluipers en autokrakers in

de buurt.’ 

E-mailadressen 

Bijna om de hoek van de Jacob Mossel-

straat, in de Imhoffstraat, beheert Jacob

Snijders samen met een straatgenoot al

vijf jaar een lijst met alle e-mailadressen

van bewoners in de straat. De lijst wordt

gebruikt voor diverse doelen, vertelt Snij-

ders: ‘Nu zijn er bijvoorbeeld een aantal

mensen bezig met de organisatie van een

feest in de straat, dan vragen ze mij om de

lijst om mensen een uitnodiging te sturen.

En een tijdje terug waren een aantal be-

woners het niet eens met de gemeente

over de rioolvervanging. Dan wordt hier-

over gemaild om te kijken welke actie we

hier tegen kunnen ondernemen. Heel sim-

pel dus zo’n adressenbestand, maar wel

handig en nuttig.’

Door Petra van der Vlugt

U heeft misschien een eigen Facebook-pagina. Dan weet u hoe prettig het is om op die manier contact te hebben

met vrienden en kennissen. Wel eens gedacht aan wat een Facebook-pagina van uw straat voor het buurtgevoel

kan betekenen? De mensen van het Anna van Buerenplein en de Jacob Mosselstraat wel.

Facebook verbindt buren

Bewoners van het Anna van Buerenplein (de ver-

ticale straat) picknicken in het Haagse Bos na uit-

nodiging op Facebook. (Foto: Willem Verheijen)

Dat is een 

gezellig feest

geweest.

Screenshot van

de Facebook-

pagina van de

Jacob Mossel-

straat.
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In Bezuidenhout zetten tal van vrijwilligers zich in voor andere mensen in de buurt. Fred

Fuit is een van hen. De geboren en getogen Bezuidenhouter heeft iets met verkeer en

veiligheid. We spreken hem tijdens de voorbereidingen van de cursus ‘Wat doe je in

nood’, die plaatsvindt in september en oktober in het Wijk- en Dienstencentrum.

Naam?

Fred Fuit

Wat doet u in het dagelijks leven?

Ik heb bij de politie in Den Haag in ver-

schillende functies gewerkt. Ik zat onder

meer bij de hondenbrigade en de controle

van vracht- en personenverkeer, was mo-

torrijder en heb op het hoofdbureau ge-

werkt in de staf van het korps. Nu ben ik

met pensioen.

Wat doet u voor de wijk?

Ik ben betrokken geweest bij de oprichting

van het Buurt Preventie Team. Momenteel

ben ik bezig met het opzetten van de cur-

sus ‘Wat doe je in nood’ die vanaf 19 sep-

tember vier avonden in het Wijk- en

Dienstencentrum wordt gegeven. In deze

cursus van één avond wordt onder meer

aandacht besteed aan inbraak- en brand-

preventie, maar ook aan babbeltrucs. De

Veiligheidsregio Haaglanden vroeg me

hiervoor vanwege mijn behoorlijke net-

werk in Bezuidenhout en de nuttige con-

tacten uit mijn tijd als politieman. Zo kon

ik de gemeente erbij betrekken en de wijk-

agent, die ik goed ken. Vanuit de Veilig-

heidsregio doet de brandweer mee, het

Rode Kruis  geeft een mini-cursus EHBO,

en ik plak het geheel aan elkaar.

Waarom?

Ik ben geboren en getogen in Bezuiden-

hout, maar heb er niet altijd gewoond.

Toen ik in 2007 terugkwam, wilde ik iets

doen met verkeer. Daarmee gebeurde bin-

nen de wijk niet zoveel. Maar als oud-ver-

keersman bij de politie zie je wel wat er

loos is. 

Bij de Carel Reinierszkade en de IJsclubweg

kon je niet veilig oversteken, net als op het

De Eerensplein. En dan was er nog slecht

wegdek en een overschot aan verkeersbor-

den. Ik weet wie ik bij de politie over het

verkeer bellen moet. Dat is hartstikke ge-

makkelijk.

Hoeveel tijd bent u er mee kwijt? 

Nu met de cursus zit ik al snel op tien tot

twaalf uur per week. Anders ben ik vier tot

acht uur voor de wijk bezig.

Wat betekent het voor u persoonlijk? 

Met de kennis die ik bij de politie heb op-

gedaan, kan ik me nuttig maken voor de

wijk. Het is ook belangrijk om maatschap-

pelijk betrokken te blijven. Die geraniums

staan er nog lang genoeg. Daar hoef ik

niet achter te gaan zitten.

Door John Hermse

Vrijwilliger in het zonnetje

Fred Fuit: ‘Ik wil maatschappelijk betrokken blijven’

Wilt u eens per week het avondeten graag nuttigen samen met anderen? Elke vrijdag bent u vanaf 17.30 uur weer van harte welkom

bij het maaltijdproject in de Christus Triumfatorkerk. Om 18.00 uur gaat u aan tafel voor een smakelijke maaltijd met soep, hoofdmaal-

tijd, toetje en koffie, voor slechts ¤ 6,50. Graag van tevoren aanmelden bij Aad Tulling, 070-3858611.

Koffieochtend in de bieb …
De bibliotheek aan de Theresiastraat 195 organiseert op donderdag 26 september een gezellige koffie-

ochtend. Tussen 10 en 12 uur bent u welkom voor een kopje koffie met door de medewerkers zelf ge-

bakken lekkers. Tijdens deze ochtend zullen ook organisaties als Unicef, Save the Children en

Kattenzorg zich presenteren. Verder meldt de bibliotheek dat de grote boekenverkoop voortaan iedere

eerste vrijdag en zaterdag van de maand is. 

Cursus ‘Wat doe je in nood’

De cursus ‘Wat doe je in nood’ is gra-

tis, duurt één avond en wordt vier

keer georganiseerd: op 19 en 26 sep-

tember en op 8 en 17 oktober 2013,

van 19:00 tot 22:00 uur. Aanmelden

uiterlijk één week voor de aanvangs-

datum bij Fred Fuit: per e-mail 

fredfuit@gmail.com of telefoon 

070-3150900.

Fred Fuit: ‘Met de kennis die ik bij de politie heb

opgedaan, kan ik me nuttig maken voor de wijk.’

… avondeten in de Christus Triumfatorkerk
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In de rubriek Toen | Thans combineert Roel Rozenburg twee passies: prentbriefkaarten van Bezuidenhout uit de periode 1900-1935 en

fotograferen. De kaarten van Toen komen uit zijn privéverzameling. De foto’s van Thans ‘schiet’ hij speciaal voor Bezuidenhout Nieuws

op precies dezelfde plek als dat de kaart ooit is gemaakt. Zie dit keer de verschillen in de Juliana van Stolberglaan  rond 1930 en in 2013. 

ThansToenToen

Het Zandvlietcollege aan de Bezuidenhoutseweg 40 gaat haar gebouw vernieuwen. Daarvoor verhuist de school

in april 2014 tijdelijk naar de overkant. In het schooljaar 2015/16 hoopt rector Alphons den Heijer het nieuwe on-

derkomen in gebruik te nemen. ‘Het word een hele operatie, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat het goed

gaat komen.’

Nieuwbouw Zandvlietcollege

‘We blijven een kleinschalige school’

Veel leerlingen kiezen voor het Zandvliet-

college omdat het een relatief kleine

school is waar een intieme sfeer hangt.

Maar zelfs voor 771 leerlingen (en 70 me-

dewerkers) in het komende studiejaar is

het gebouw uit 1966 aan de krappe kant.

Toch heeft het Zandvliet niet de ambitie

om groter te worden. ‘We vinden dat klein-

schaligheid bij het Zandvliet past en we

gaan dus niet verbouwen om meer leerlin-

gen te kunnen hebben. We willen mo-

derne faciliteiten creëren voor de

leerlingen en daarmee ook in de toekomst

goed onderwijs blijven bieden’, verduide-

lijkt Den Heijer de plannen.

Geen geringe klus

Tijdens de nieuwbouw vestigt  het Zand-

vlietcollege zich in het voormalig kantoor-

gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 105.

‘Het gebouw is qua oppervlakte groter

dan onze eigen school en de ruimten zijn

ook behoorlijk groot.’, vertelt de rector.

‘Maar voordat we gaan verhuizen richten

we het helemaal in om modern onderwijs

te kunnen bieden. Zo leggen we bijvoor-

beeld een computernetwerk aan. Voor de

gymzalen hebben we ‘s winters een ex-

terne zaal geregeld en ’s zomers gaan we

weer gewoon buiten gymen. Het onder-

wijs zal er totaal niet onder lijden.’ 

Toch geen geringe klus zo’n tijdelijke op-

lossing realiseren, geeft Den Heijer toe:

‘Sinds 2004 denken we al na over hoe we

ons het beste op de toekomst kunnen

voorbereiden. Onderzoek wijst uit dat

nieuwbouw de beste keuze is. Daarnaast is

de Bezuidenhoutseweg ook een locatie

met veel historie. Hier is het voor ons ooit

allemaal begonnen. Het zou zonde zijn om

ergens anders naartoe te gaan.

Het word een hele operatie, maar ik heb er

het volste vertrouwen in dat het goed gaat

komen.’ 

6.900 m2

Het nieuwe gebouw van het Zandvlietcol-

lege heeft straks een oppervlakte van

6.900 m2. Het komt met zijn rug naar het

Haagse Bos te staan. Aan die kant wordt in

het ontwerp een relatie met het bos ge-

legd. Zo zijn de kozijnen en geveldelen hier

van hout, wordt er ruim uitzicht geboden

en weerspiegelen de glazen puien de

bomen. Aan de zijde van de Bezuidenhout-

seweg krijgt het gebouw een meer ‘stads’

karakter. Hoe dat eruit gaat zien is op dit

moment nog niet definitief bepaald. 

Door Patrick Regan

Een artist impres-

sion van het nieuwe

Zandvlietcollege 

gezien vanaf het

Haagse Bos. 

(DP6 architectuur-

studio).
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Laura Haris is Libanese en woont met haar gezin al dertien jaar in Bezuidenhout. Enkele maanden geleden

opende ze aan het De Eerensplein Laura’s Corner. Het Libanese (afhaal)restaurant heeft inmiddels heel wat fans.

‘Mensen die een keer geweest zijn, komen terug.’

Bijzondere buur Laura Haris

‘Ik behandel mijn gasten als mijn familie’ 

Als we Laura’s Corner binnenstappen, zijn

we even in verwarring: de inrichting is

identiek aan die van de vorige zaak, Thai

Lunch. Inderdaad, Laura Haris heeft de

hele inventaris overgenomen en alles zo

laten staan zoals het stond. Zelfs de hore-

cadiploma’s van de vorige eigenaar han-

gen nog boven de vitrinekast. ‘Ik verkoop

geen diploma’s, maar lekker en gezond

eten’, zegt ze om duidelijk te maken dat de

entourage voor haar niet belangrijk is.

Bloemkool?

‘Proeven?’, vraagt Haris. Voordat we ant-

woord kunnen geven, staat er een bord

voor onze neus met daarop een uitge-

breide selectie van Haris’ kookkunsten. Be-

halve hummus, tabouleh, gevulde

aubergine, köfte en lamsgehakt, schotelt

ze ons een gerecht voor waarvan we moe-

ten raden wat erin zit. Een proef die ze eer-

der heeft gedaan met twee dames die

aarzelend de zaak binnenkwamen. Haris

herhaalt het gesprek dat zich toen ontwik-

kelde: ‘We willen alleen maar kijken.’ Maar

dan moet u ook iets proeven. Wat denkt u

dat dit is? ‘Het is wel heel lekker, maar ik

kom er niet op.’ Het is bloemkool! ‘Maar ik

lust helemaal geen bloemkool!’

Haris schatert het uit als ze de anekdote

vertelt. ‘Als mensen een keer zijn geweest,

komen ze terug’, weet ze inmiddels uit er-

varing. Het bewijs wordt meteen geleverd

door een tevreden klant uit Wassenaar.

‘Heerlijk’, oordeelt ze over het eten in Lau-

ra’s Corner. ‘Dit is weer eens wat anders.’

Een andere klant die om de hoek blijkt te

wonen is minstens zo lovend: ‘Je krijgt niet

alleen goed eten, Laura is ook heel gastvrij.

Het is hier alsof je thuiskomt. Laura, wil je

de foto’s zien van mijn kindje?’ 

12 kilo afgevallen

Haris is blij dat het zo goed gaat. Maar het

komt haar niet aanwaaien. Want op dit

moment doet ze nog alles zelf – naar de

veiling gaan voor groenten, andere bood-

schappen doen, koken, klanten bedienen,

opruimen, afspoelen. Omdat ze zeven

dagen per week van 8.00 tot 20.00 uur

open wil zijn (‘ Mensen vinden het fijn dat

het hier ook op zondag in de straat de hele

dag leeft’), betekent dat iedere dag om

5.00 uur aan de slag en om 21.00 uur naar

huis. ‘In drie maanden tijd ben ik 12 kilo af-

gevallen en is maatje 40 maatje 36 gewor-

den.’ 

Maar Haris heeft het er voor over, want

hiervoor werkte ze als manager bij een ca-

teringbedrijf. Op zich een prima baan,

maar door de crisis werd het werk zo onze-

ker dat ze besloot voor zichzelf te begin-

nen. ‘Ik was het zat, wilde echt niet meer

voor een ander werken.’ En toen het pand

van Thai Lunch vrijkwam, was de beslis-

sing snel genomen.

Toch een opmerkelijke stap voor een

vrouw die in Libanon is afgestudeerd in de

rechten en de informatietechnologie en

die, vertelt ze, toen ze trouwde nog geen ei

kon koken. Na haar trouwen vertrok Haris

met haar man achtereenvolgens naar Pa-

nama en Colombia om uiteindelijk met

het gezin in Bezuidenhout te belanden.

Eerst in de Van der Capellenstraat en later

in de Cornelis van der Lijstraat. Koken

heeft ze zich zelf geleerd, net als de Neder-

landse taal: van de TV en uit de boeken

van haar kinderen. ‘Ik heb nooit één uur

Nederlandse les gehad’, zegt ze trots. 

Haar kinderen vertelt ze iets anders, maar

voor zichzelf gelooft ze niet in diploma’s:

‘Het gaat erom wat je in de praktijk laat

zien’. Met Laura’s Corner is dat elke dag

met liefde gemaakt vers en gezond eten

bieden. ‘Ik behandel mijn gasten als mijn

familie; wat ik mijn man en kinderen geef,

krijgen mijn klanten ook.’ 

Door Fred Geelen

Laura Haris met haar kinderen. ‘Wat ik mijn man

en kinderen geef, krijgen mijn klanten ook: met

liefde gemaakt eten.’  (Foto: Ariane Gordijn)



Garagebedrijf Gordijn

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

Ook op zaterdag geopend van 

09.30 – 13.00 uur. 

Altijd welkom voor olie, koelvloeistof, 

verlichting controleren enz.

Onder een nieuwe leiding maar 

met ouderwetse service en 

kwaliteit bij u om de hoek

Stijl & Traditie
UitvaartzorgJ.S. van der Meer

Aandacht, tijd en betrokkenheid

Zelfstandig uitvaartverzorger aan De Eerensplein 31.

2593 NB  Den Haag in Bezuidenhout, (070) 7070007 - www.stijlentraditie.nl

Ook voor bijzondere rouwvoertuigen: Daimler, Citroën DS, Traction en CX.

Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek, 



13

nummer 38 - september 2013 - www.bezuidenhout.nl

Van Leeuwen legt uit dat de borden 

waarschuwen voor overstekende

reeën. ‘Ongeveer vijf reeën uit het duinge-

bied verschijnen zo nu en dan in het

Haagse Bos. Dat kan komen óf door

veranderingen in de populatie - als er

meer reeën zijn, gaan ze op een gegeven

moment hun areaal uitbreiden - of

doordat ze op zoek zijn naar andere plek-

ken om te fourageren.‘

De borden staan er niet voor niets. Van

Leeuwen: ‘Er is al een keer een jong dier

aangereden aan de Laan van Nieuw Oost-

Indië.’

Door Marjon Damen

Overstekend wild in Bezuidenhout?
Sinds dit voorjaar staan er langs de Bezuidenhoutseweg verkeersborden die waarschu-

wen voor overstekend wild. Bezuidenhout Nieuws vroeg de boswachter van Staatsbos-

beheer, Jenny van Leeuwen, om opheldering.

Wat is er mis met het bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan is een enorm dik

boekwerk. Het gaat ons niet om het hele

plan, maar om onderdelen ervan: het dak-

opbouwbeleid en de grondwaterproble-

men in delen van de wijk. Door het

toestaan van dakbouwen komen er meer

inwoners in de wijk , maar daar is de wijk

niet op berekend. Er zijn nu al weinig par-

keerplekken en er is weinig speelruimte

voor kinderen. Ook vinden wij dat de Carel

Reinierszkade en de Co Brandes-flats aan

de Juliana van Stolberglaan niet bebouwd

zouden moeten worden. Dit zijn architec-

tonisch bijzondere gebouwen met strakke

zichtlijnen. Het zou zonde zijn deze stads-

gezichten te bebouwen.  

Denkt u dat u hiermee de bewoners van

de wijk vertegenwoordigt? 

Er zijn natuurlijk mensen die zelf graag

hun woning met een extra verdieping uit-

breiden. Maar wij zijn ook niet tegen dak-

opbouwen. Alleen vinden wij het huidige

bestemmingsplan tekort schieten. 

Wij willen flankerend beleid om het aantal

parkeerplaatsen en speelruimte voor kin-

deren aan te pakken. En richtlijnen om ver-

rommeling van het straatbeeld te

voorkomen.   

En het grondwaterprobleem?

In delen van de wijk hebben bewoners veel

last van grondwater. Bijvoorbeeld in het

Emmakwartier, de Theresiastraat en in de

omgeving van de Van Imhoffstraat. Ik

spreek bewoners die dat in veertig jaar

nog niet hebben meegemaakt. Maar de

wethouder wil hierover geen beleid opne-

men in het bestemmingsplan, omdat het

er volgens hem niet in hoort. Dat is onzin,

want bijvoorbeeld in het bestemmings-

plan Huis Ten Bosch is er wel uitgebreid

aandacht voor het grondwaterbeleid.

Waarom naar de rechter?

We hebben de betrokken ambtenaren, de

wethouder zelf en alle gemeenteraads-

fracties gesproken over onze bezwaren.

Desondanks is het bestemmingsplan aan-

genomen door de raad. De stap naar de

Raad van State is de enige mogelijkheid

die nog rest. 

Zijn er veel wijkbewoners mee bezig?

Het aantal reacties op onze oproep op de

site bezuidenhout.nl leverde honderden

reacties op. Dat vond ik een behoorlijk

aantal. Maar eerlijk is eerlijk, bij het over-

grote deel van de bewoners leeft het niet.

Zij hebben niet van het bestemmingsplan

gehoord of denken dat het hen niet raakt.

Maar als het bestemmingsplan eenmaal is

vastgesteld, dan is het te laat om nog be-

zwaar aan te tekenen.

Wat verwacht u van de uitspraak?

Onze advocaat is tevens bouwkundige en

heeft vaker dergelijke zaken gevoerd en

gewonnen.  Hij schat de kans 50-50. Zelf

heb ik er ook vertrouwen in. Misschien krij-

gen we niet op alle punten gelijk, maar op

onderdelen geef ik ons een goede kans.

Begin volgend jaar wordt de zaak behan-

deld.

Door Arnoud Willemsen

Wijkberaad naar Raad van State om bestemmingsplan 
Het Wijkberaad Bezuidenhout stapt naar de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in het land. Daar wil zij

onderdelen van het bestemmingsplan van de gemeente aanvechten. Jacob Snijders, voorzitter van het wijkbe-

raad, legt uit waarom.

Jacob Snijders: ‘Mis-

schien krijgen we niet

op alle punten gelijk,

maar op onderdelen

geef ik ons een goede

kans.’ (Foto: Willem

Verheijen)



Bakkerij Hans & Frans Hessing

De bakkers van de Haagsche Kakkers

Theresiastraat 131

(070) 383 50 19

Elke nacht bakken wij voor u vers 

● Speltbrood

● Speciaal Desembrood

● Koolhydraat-armbrood

● En natuurlijk lekker Biologisch brood

Gospelgroepen treden op in de

Christus Koningkerk Den Haag

The Old GospelTrain; Sharing Gods grace. Dit is de naam van het gospel-

concert dat op zaterdag 26 oktober 2013 zal plaatsvinden in de Christus

Koningkerk te Den Haag. De avond zal aanvangen om 19:30 uur.

Diverse gospelgroepen zullen tijdens dit concert een bijdrage leveren. Er

zijn optredens van o.a. de groepen Invocation, Lady Grace, AdVocals en

Purpose Praise. Daarnaast zal een aantal solisten hun opwachting

maken. Een live band zorgt voor de begeleiding. In dit concert zullen wij

een tocht maken door de geschiedenis van Old Gospel. Denk aan bij-

voorbeeld nummers van Mahalia Jackson, Andrae Crouch e.a.

GospelFuse organiseert het concert. GospelFuse heeft als doel om door

middel van zang en muziek de christelijke boodschap over te brengen.

Gospelevenementen als deze bieden diverse artiesten een podium om

hun persoonlijke ‘verhaal’ te vertellen. GospelFuse organiseerde eerder

The Gospel; Singing in His presence , The Gospel; Lifting Him up, en de

talentenshow GospelFactor.

Kaarten voor het concert zijn zowel in de voorverkoop als op de avond

zelf te verkrijgen bij de kassa van de Christus Koningkerk. De kaarten

kosten €12,50 per stuk. Op onze website kunt u lezen hoe tickets te be-

stellen. www.gospelfuse.nl

Voor meer informatie over het concert kunt u contact opnemen met

Jennifer van der Reijden (tel: 06-22108748) of via info@gospelfuse.nl
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De wijkmakelaar over

Sinds het begin van de economische cri-

sis zijn in onze wijk de prijzen voor ap-

partementen gedaald met gemiddeld 

20 procent en die voor herenhuizen en

eengezinswoningen gemiddeld 10 tot 

15 procent. Daarmee zitten we op het

prijsniveau van in de jaren 2002/2003.

Toen ik in 1987, net na een andere crisis,

mijn carrière als assistent van de make-

laar in deze wijk begon, waren de hui-

zenprijzen ook fors gedaald. Ook toen

voelden we ons in verkoopgesprekken

wel eens een onheilsprofeet. Bijvoor-

beeld in de gesprekken met medewer-

kers van PTT, die uit werkbehoud met het

bedrijf meeverhuisden naar Groningen.

Daar zaten soms schrijnende gevallen

tussen met een restschuld. 

Groot verschil met nu: de huizenhoge hy-

potheekrente, soms van wel 13 procent,

en het ontbreken van een vangnet voor

huizenbezitters in problemen als de Na-

tionale Hypotheekgarantie (NHG). 

Het duurde een aantal jaren tot de hui-

zenprijzen weer op het niveau van eind

jaren zeventig lagen, de hypotheekrente

daalde naar 8 procent en ook de ver-

koopgesprekken weer gezelliger werden.

In plaats van geld op de verkoop toe te

moeten toeleggen, begonnen mensen

quitte te spelen. Nog wat later werd

ruim op de verkoop van een woning ver-

diend. De kopers stonden immers in de

rij. Niet zelden hoorde je: ‘Ik ben blij dat

ik eindelijk een huis heb kunnen kopen,

ik zat er steeds naast.’

27 Jaar later zitten we opnieuw in een

dal. Met één verschil, de rente is geen 13

maar 3,5 procent, de overdrachtsbelas-

ting geen 6 maar 2 procent en als vang-

net is er de NHG. Door het ruime aanbod

kan er weer worden onderhandeld. De

beste omstandigheden om een huis of

appartement te kopen. 

Mocht u toch nog twijfelen om te kopen

of liever wachten op betere tijden om te

verkopen, bedenk dan: straks zijn we

deze dip weer helemaal vergeten.

Als iemand onze wijk als zijn broekzak kent, dan is het wel de makelaar. In deze rubriek behandelen de

makelaars Langezaal, Are en Van Paaschen onderwerpen waarmee u, als huizenbezitter en/of -huurder,

uw voordeel kunt doen. Dit keer Mark Aardse van Langezaal.

goede tijden, slechte tijden
Mark Aardse 

(Foto: Fred Geelen)

Het recept om een film te maken? Men

neme een hele hoop tijd, gooit daar nog

wat tijd bovenop en verdubbelt dat ten

slotte. Met andere woorden: een film

maken kost tijd. En niet zo’n beetje ook.

Inmiddels is het een jaar geleden dat ik

ben begonnen met de crowdfunding-actie

op Voordekunst en is er een hoop gebeurd.

De eerste versie van het scenario is afge-

rond, en de afgelopen weken ben ik – in

m’n vakantie– bezig geweest met versie

twee. Een versie waarin er weer een hele

hoop anders gaat. Dit is waar het belang-

rijkste ingrediënt, tijd, in de pan gaat.

Want na de eerste versie een aantal weken

met rust te hebben gelaten, ziet het eruit

als De Markies in de Grote Marktstraat:

het gebouw staat er, maar van binnen is

het nog een rotzooi. Er is een solide basis,

maar er moet nog een hoop aan gedaan

worden. Maar da’s prima, want Rome is

ook niet in één dag gebouwd. En de Mar-

kies ook niet.

Scènes moeten anders, opnieuw geschre-

ven of worden verplaatst. Karakters moe-

ten anders reageren. Plaatsen moeten

anders. Ga zo maar door. Dus eerst dit af-

ronden, en dan wordt ’t tijd om gezichten

bij de papieren karakters te gaan zoeken.

Acteurs. Maar niet voordat ze op papier

helemaal af zijn.

Want da’s ook een onmisbaar ingrediënt.

Een goed verhaal.

Bezuidenhouter Hidde van Koningsveld is Jongere van het Jaar 2012 en druk bezig met

het maken van een speelfilm die medio 2014 uitkomt. In Bezuidenhout Nieuws vertelt

hij over zijn vorderingen. 

Hoe is het met Hidde? 



TURKS RESTAURANT

Een gezellig familierestaurant 

sinds 1980, het adres voor de rijke

Turkse keuken en gastvrijheid.

Theresiastraat 208 - 2593 AV  Den Haag

(070) 385 22 87 - info.denhaag@harput.nl

Ervaar ’m zelf...

De nieuwe JS 50!
Maak een proefrit...

45

GORDIJN

GARAGEBEDR I J F

Te bezichtigen in onze showroom aan de Zichtenburglaan in Den Haag

�Sterk in

elk merk�

Johan van Hoornstraat 39, zijstraat laan van N.O.I.  -  (070) 383 84 05 - www.garagegordijn.nl

Autobedrijf Houtwijk, Zichtenburglaan 82, Den Haag - www.autohoutwijk.nl

Bezuidenhout Nieuws zoekt 

vrijwillig advertentie acquisiteur

Taak: het huidige aantal advertenties op peil 
houden en uitbreiden.

U (M/V) bent een enthousiast iemand met 
commercieel gevoel en vindt het leuk om 

ondernemers te wijzen op de voordelen van 
adverteren in de wijkkrant. 

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

Kobaltstraat 27

2544 ET Den Haag

Postbus 53086

2505 AB Den Haag

t 070 – 308 21 21

f 070 – 308 21 29

e info@kds.nl

i www.kds.nl

De Swart combineert vakmanschap en innovatie, in de 

eerste plaats als het gaat om professioneel drukwerk. 

Maar vandaag de dag is De Swart dé aangewezen partner 

voor het gehele grafi sche communicatieproces. Van concept 

tot distributie. Van huisstijl tot digitaal voorraadbeheer.
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Jong Bezuidenhout

Snelle en veilige fietsroute door Bezuidenhout

Bezuidenhout Nieuws heeft weer de hulp ingeroepen van enkele piepjonge verslaggevers en persfotografen. 

Dit keer kinderen van de buitenschoolse opvang 2Ridders. Ze onderwierpen de speeltuinen in de wijk aan een 

onderzoek.

Den Haag werkt aan een snelle en veilige fietsroute die deels door Bezuidenhout loopt. De route loopt vanuit de

binnenstad via het Prins Bernhardviaduct, de Juliana van Stolberglaan en de IJsclubweg naar Zoetermeer. 

De inspraakperiode loopt tot en met 29 september 2013. 

De kinderen van de buitenschoolse op-

vang 2Ridders  zijn op onderzoek gegaan

naar de beste speeltuin in Bezuidenhout.

Daarbij hebben zij gekeken naar de ver-

schillende speeltoestellen en de omge-

ving. Daar kwamen wel wat

verbeterpunten uit, maar uiteindelijk wis-

ten zij één speeltuin te benoemen tot de

beste speeltuin van Bezuidenhout.

Robin Hood speeltuin in het 
Haagse bos
Deze speeltuin ligt midden in het bos, dat

is leuk want dan kan je goed ademen, je

hebt er veel frisse lucht. De insecten vin-

den wij minder leuk.

Er staan verschillende speeltoestellen,

daardoor heb je veel keus in wat je wilt

gaan doen. De kabelbaan vinden wij het

leukst, deze is erg lang en daardoor ga je

erg hard. Ook de ligschommel is erg leuk

want daar kan je in chillen.

Wat minder leuk aan deze speeltuin is dat

het niet alles geschikt is voor jonge kinde-

ren, daarvoor zijn sommige toestellen te

gevaarlijk.

Deze speeltuin geven wij als 

eindcijfer een 6,5.

Speeltuin Sophiepark
De Sophiepark speeltuin ligt in het park,

dat is erg gezellig want daardoor kan je ie-

dereen zien. De speeltuin bestaat uit twee

delen, een deel voor jonge kinderen en een

deel voor de wat oudere kinderen. Voor de

oudere kinderen staat er een groot en

hoog klimrek, deze vinden wij erg gaaf. Er

staan ook verschillende sporttoestellen,

daarmee kan je goed aan je conditie wer-

ken.  Het is wel jammer dat er in dit deel

geen schommels staan, daarvoor moet je

naar het deel voor de jonge kinderen. Het

deel voor de jonge kinderen heeft meer

toestellen,  daar kunnen wij als het rustig

is ook spelen. Naast de 2 speeltuinen is er

ook een voetbal- en basketbalveld. 

In de Sophiepark speeltuin kan je ook goed

verstoppertje spelen door de bomen die er

staan.

Deze speeltuin geven wij als 

eindcijfer een 9,5.

We hebben tijdens ons onderzoek maar

naar twee speeltuinen goed gekeken. Er

zijn in de wijk Bezuidenhout nog meer

speeltuinen, maar van allemaal vonden

wij deze twee het leukste om over te

schrijven. De speeltuin van het Sophiepark

vinden wij het leukste en wij hopen dat

jullie er ook eens heen gaan zodat jullie

zelf kunnen zien hoe leuke deze is.

Door Jaimely, Joële, Anson, Dylan, Ezra,

Geshlyne  en Sharday 

Wat zijn de plannen? Langs de Juliana van

Stolberglaan en de IJsclubweg wordt het

fietspad doorgetrokken tot aan het Stuy-

vesantplein. Tussen het Stuyvesantplein en

de IJsclubweg komen fietsstroken in rood

asfalt. De oversteek voor fietsers bij de IJs-

clubweg en de Carel Reinierszkade wordt

overzichtelijker en veiliger. Daarmee geeft

de gemeente ook gehoor aan een wens

van het burgerinitiatief IJsclubweg. Op de

IJsclubweg vervangen fietspaden in rood

asfalt  de huidige fietsstroken. 

Om oversteken voor fietsers gemakkelijker

te maken, krijgen de kruisingen met de Ju-

liana van Stolberglaan en de Carel Rei-

nierszkade een middeneiland. Hierdoor

ontstaat ook meer ruimte voor auto's die

vanaf de IJsclubweg afslaan naar de Juli-

ana van Stolberglaan. Het middeneiland

op de kruising met de Carel Reinierszkade

maakt het niet langer mogelijk linksaf te

slaan van en naar de IJsclubweg. Hierdoor

zal het autoverkeer op de Carel Reiniersz-

kade afnemen. 

De plannen voor de fietsroute zijn in te

zien op de website van de gemeente Den

Haag, bij het Haags Informatiecentrum in

het stadhuis (Spui 70) en het stadsdeel-

kantoor Haagse Hout (Loudonstraat 95).



Iedere dag compleet ontbijtje incl. verse jus
en koffie voor € 6,95.

U kunt bij ons ook uw verjaardag of baby 
shower vieren met een kopje koffie met gebak
of een high tea.
Wij hebben een heerlijke lunch kaart met o.a.
onze huisgemaakte hamburger en huisge-
maakte Filet Americain en tonijnsalade.

Ook zondag geopend.

● Wij bezorgen al uw broodjes

● 15 smaken verse thee 

● gratis WiFi

● Elke dag diverse nieuwe kranten en leesbladen

■ 7 dagen per week geopend!
Alle activiteiten voor één prijs!

■ Abonnement zonder 
opzegtermijn en inschrijfgeld!

■ Alle activiteiten en onbeperkt
trainen voor één prijs.

■ ma t/m vrijdag vanaf 07.00 uur
geopend.

www.jackslagman.nl
Theresiastraat 145 - 2593 AG  Den Haag - 070 3820203

Senioren gym Senioren Fitness (55+) Medische Fitness
maandag 10.30 - 11.30 Jaarkaart € 200,- ma/vr. 12.00 - 13.00
vrijdag 09.00 - 10.00 di/do. 10.00 - 11.00

■ Fitness

■ Cardio Fitness

■ Jeugd Fitness

■ Total Body Workout

■ Step Shape

■ BBB (buik-benen-billen)

■ Pilatus (ook met bal)

■ Burn Workout

■ Body Pump

■ Spinning

■ Kick-fun

■ Zumba

■ Power Yoga

■ Hatha Yoga

■ Vinyasa Flow Yoga

■ Body Shape

■ Squash (4 banen)

■ Finse Sauna

■ Tafeltennis

■ CX30 (core-training)

■ Abdominal workout

■ X-co

In het sportcentrum is ook gevestigd

Zonnecentrum, Schoonheidssalon, Fysiotherapie

Style PARKET
Heeft uw vloer een 

grondige reiniging

nodig?

Huur nu de

Bona 

Powerscrubber 

www.deparketfabriek.nl - www.styleparket.nl
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Adverteer ook in Bezuidenhout Nieuws!

Wist u dat…
● ● ● op 29 september meer dan

tachtig kunstenaars hun werk laten

zien tijdens de Open atelierroute

Haagse Hout?

● ● ● het Bezuidenhoutfestival dit

jaar plaatsvindt in de Christus Trium-

fatorkerk op 16 november? Zet die

datum meteen in uw agenda.

● ● ● de Grote klokjesbij vorig jaar

voor het eerst in Den Haag is waarge-

nomen? En nog wel in Het Groene

Oordje? En meteen veertien stuks? De

Grote klokjesbij steekt overigens niet.

● ● ● de brug op de Laan van Nieuw

Oost-Indië - Schenkkade wordt ge-

sloopt en vervangen door een

nieuwe? De werkzaamheden duren

tot eind 2014.

● ● ● een trouwe lezer die in de The-

resiastraat woont, een rat op zijn ter-

ras heeft gezien? Hij roept mensen op

geen etensresten te laten slingeren of

eten te voeren aan dieren op het gras-

veld van de Koningin Marialaan. 

● ● ● het Buurt Preventie Team is ver-

huisd naar de Van Heutszstraat 12?

Daar vindt op 20 september ook de

officiële oprichting plaats van de

Stichting Buurt Preventie Team Bezui-

denhout.

● ● ● de Christus Triumfatorkerk op

Monumentendag - 14 september - be-

zichtigd kan worden? In de kerk is in

september ook een expositie van

quilts van Lous Reesink-Luijer.

Ga voor al het nieuws in de wijk naar

www.bezuidenhout.nl

U kent ze vast wel, de aanprijzingen van

makelaars voor de vooroorlogse wonin-

gen in onze wijk: ‘met authentieke ele-

menten’. Haarden, schuifdeuren,

glas-in-lood. Zelf heb ik nog een ouder-

wetse trekbel in de gang, en het glas-in-

lood zit ook nog in de ramen, net zoals

bij alle andere woningen in ons portiek.

Makelaars weten precies hoe de wonin-

gen in Bezuidenhout erbij staan. Dan zal

ze ook wel opvallen dat veel huiseigena-

ren zich weinig gelegen laten liggen aan

al die authentieke elementen. Laatst zag

ik het weer in de Theresiastraat: werklui

die de originele houten kozijnen uit een

appartement tilden, inclusief het glas-

in-lood. Wat kwam er voor in de plaats?

Plastic kozijnen natuurlijk, want die hoef

je niet te verven. En dat glas-in-lood?

Weg, en het komt nooit meer terug.

Is dat jammer? Vind ik wel. Ik houd van

een woning met karakter, in een wijk

met karakter. En dat karakter is van voor

de oorlog. Dat mag je dan ook zien, met

al die authentieke elementen.

Mij doen die robuuste donkerbruine

boerendeuren met gele ruitjes pijn aan

de ogen, of al die platte wit-plastic kozij-

nen, of erger nog: donkerbruin of leger-

groen. Of een afdakje van glas en plastic

boven de voordeur, van bewoners die

droog willen staan als ze de sleutel in

het slot steken. 

Jammer, maar is het ook erg? Is het een

schande, een misstand die aangepakt

moet worden? Nou nee, we wonen niet

in een museumwijk, bewoners mogen

klussen wat ze willen, en er staan maar

drie oudere monumenten in de wijk

waar niet zomaar wat aan vertimmerd

mag worden: de Nieuwe Veenmolen, het

sportcomplex van Jack Slagman aan de

Theresiastraat en Hofje van Hoogelande

aan de Johannes Camphuijsstraat.

Maar woningen die niet op de monu-

mentenlijst staan, maar toch bijzonder

zijn? Neem nou Plan Molensloot aan de

rand van de wijk, een ‘unieke wijk’ meldt

de Architectuurgids Den Haag. Wijkbe-

raad en bewoners van de Carel Reiniersz-

kade komen in het geweer tegen

dakopbouwen die een janboel dreigen

te maken van de strakke lijnen van archi-

tect Cornelis van Eesteren. Dat geldt ook

voor de appartementen aan het laatste

stuk van de Juliana van Stolberglaan,

met voorgevels van Co Brandes, een van

de toparchitecten van de Nieuwe

Haagse School.

‘De architect koos voor slanke, stalen ko-

zijnen in plaats van hout’, schrijft die-

zelfde architectuurgids. Dat zag er

inderdaad mooi uit, en je ziet het nog

steeds. Hier en daar, want ook hier ver-

dwenen de kozijnen. Erg? Nou nee, een

dakopbouw springt meer in het oog.

Maar karakteristiek? Nee, dat niet, laat

staan authentiek.

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws loont. Voor de tarieven hoeft u het niet te laten:

Afmeting Hoogte (mm) Breedte (mm) Prijs

Voorpagina 60 70 € 200,-

Middenpagina 1/8   66 93 € 70,- 

1/4  134 95 € 129,-

1/3   90 90 € 160,-

1/2  135 190 € 225,-

1/1  269 190 € 450,-

Achterpagina 64 123 € 120,-

64 61 € 65,-

1/16  45 66 € 50,-

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

zwart/wit. Bij drie of vijf plaatsingen profiteert u van nog aantrekkelijkere kortingen. 

Voor een volledig prijsoverzicht, inclusief kleur, zie: www.bezuidenhout.nl (linker

kolom onder de knop Wijkkrant).

Neem de proef op de som en adverteer in Bezuidenhout Nieuws. 

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

Buurman John

Authentiek

Bezuidenhout Nieuws zoekt 
Journalist (vrijwillig)

Welke journalist/tekstschrijver (M/V)

wil vijf keer per jaar een artikel voor Bezuidenhout

Nieuws schrijven? Je werkt samen in een geweldig

team van creatieve mensen die de beste wijkkrant

van in elk geval Den Haag willen maken.

Voor meer informatie: Fred Geelen 06-44244655 

of bezuidenhoutnieuws@gmail.com



Colofon

En hoe goed kent u de wijk? Waar 

bevindt zich het hiernaast afgebeelde

detail? Stuur uw antwoord per e-mail of

brief naar de redactie (zie het colofon

voor de adresgegevens) en maak ook

kans op een boekenbon, beschikbaar 

gesteld door Advocatenkantoor 

Mr. E. Fransen.

Krant niet ontvangen, 

laat het ons weten

Heb oog voor detail, win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie is door velen herkend. Het is een deel van een mozaïek op

een leegstaand kantoorgebouw op de hoek Theresiastraat/Wilhelminastraat. Kendreth

Odor mag de boekenbon ter waarde van 15 euro ophalen in het Wijk- en Dienstencentrum

Johannes Camphuysstraat 25. 

dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op (070) 3477297

Edith Pedicure

Waar bevindt zich dit detail?
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In de Joan Maetsuycker-

straat was het dubbel

feest op zaterdag 7 sep-

tember. Om 16:00 uur

werd het convenant ge-

tekend voor het plaatsen

van historische lan-

taarnpalen eind dit jaar.

Dat gebeurde in aanwe-

zigheid van Lilianne

Blankwaard, stadsdeel-

directeur Haagse Hout,

en ‘Joan Maetsuycker’

himself. Daarna kon het

straatfeest pas echt

goed van start.

Dubbel feest in Joan Maetsuyckerstraat

Manuele Face Lifting

Combinatie van diverse massagetechnieken.

Herstelt de elasticiteit van de huid.

Een aangename, ontspannende behandeling,

incl. epileren, peeling, dieptereiniging en masker.

Bij inlevering van deze advertentie 

een gratis ampul t.w.v. € 7,50

www.salonnolliekleijheeg.nl - (070) 385 41 71

€ 67,50

Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant

voor Bezuidenhout-Midden en -Oost.

De krant verschijnt 5 keer per jaar in een

oplage van 8.400 exemplaren.

Bezuidenhout Nieuws 39 wordt bezorgd

in de week van 05-12 december.

Vormgeving

Leo Leeflang

Fotografie

Ariane Gordijn, Roel Rozenburg,

Willem Verheijen (cover)

Redactie

Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 

Marjon Damen, 

Jarina Hamidullahkhan, 

John Hermse, Mark Hoogland, 

Ellie Melis, Patrick Regan, 

Petra van der Vlugt, 

Raymond Wajwakana, 

Arnoud Willemsen

Advertenties

Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of

har100@zonnet.nl.

Voor mogelijkheden en tarieven zie 

www.bezuidenhout.nl knop ‘wijkkrant’.

Adres

Johannes Camphuysstraat 25

2593 CH  Den Haag

bezuidenhoutnieuws@gmail.com
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Nieuw: uw wijkkrant geheel in kleur

Naar de kerk met kerst Bezuidenhout Festival in beeld

Guus Bijlard, wereldkampioen Hidde bijna burgemeester Utrecht7

3 5

8



Garagebedrijf Gordijn

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

Ook op zaterdag geopend van 

09.30 – 13.00 uur. 

Altijd welkom voor olie, koelvloeistof, 

verlichting controleren enz.

Onder een nieuwe leiding maar 

met ouderwetse service en 

kwaliteit bij u om de hoek

Stijl & Traditie
UitvaartzorgJ.S. van der Meer

Aandacht, tijd en betrokkenheid

Zelfstandig uitvaartverzorger aan De Eerensplein 31.

2593 NB  Den Haag in Bezuidenhout, (070) 7070007 - www.stijlentraditie.nl

Ook voor bijzondere rouwvoertuigen: Daimler, Citroën DS, Traction en CX.

Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek, 
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De grootste kerken in onze wijk zijn de

protestantse Christus Triumfatorkerk aan

de Juliana van Stolberglaan en de rooms-

katholieke Onze Lieve Vrouw van Goede

Raadkerk aan de Bezuidenhoutseweg.

Beide kerken vieren met kerst de geboorte

van Jezus Christus. Een verschil is dat de

katholieken dit Kerstmis noemen en de

protestanten Kerstfeest.

Christus Triumfatorkerk

De Christus Triumfatorkerk viert ook dit

jaar het Kerstfeest op de avond voor kerst

en de ochtend van eerste kerstdag met

een dienst waarin natuurlijk het kerstver-

haal centraal staat. Dit jaar wordt de

dienst op kerstavond, die begint om 

21.00 uur, opgeluisterd door een vrouwen-

koor dat  a capella kerstliederen zingt. In

de dienst op eerste kerstdag (10.00 uur)

spelen kinderen een belangrijke rol. 

De Christus Triumfatorkerk huisvest niet

alleen de Protestantse Kerk in Nederland

(PKN), maar ook twee Indonesische kerk-

genootschappen: Perki Den Haag en Ge-

reja Kasih Kristus. Vanwege de beperkt

beschikbare ruimte houdt de laatste groep

op de zondag voor kerst een speciale kerst-

dienst. Tijdens deze dienst worden, onder-

steund door een band, kerstliederen

gezongen. Daarnaast voeren kinderen een

kerstspel op. Na de dienst wordt er geza-

menlijk gegeten. 

In de week voorafgaand aan kerst wordt

de Christus Triumfatorkerk door diverse

scholen in de wijk gebruikt voor kerstdien-

sten.  Daarnaast viert de expatvereniging

Connecting Women in de kerk haar Kerst-

feest en wordt er op vrijdagavond tijdens

het maaltijdproject een kerstmaaltijd ge-

serveerd. 

Onze Lieve Vrouwe van Goede Raadkerk

Ook de Onze Lieve Vrouwe van Goede

Raadkerk biedt onderdak aan meerdere

gemeenschappen: de H. Driekoningenpa-

rochie, de Roman Catholic Church of Our

Saviour en de Rooms Katholieke Hon-

gaarse Kerk.  

H. Driekoningen viert de geboorte van

Jezus ook dit jaar - in een versierde kerk in-

clusief kerststal - met een mis op kerst-

avond om 21.00 uur. Op eerste kerstdag

organiseert ze om 9.30 uur een dienst in

Marlot en om 11.00 uur in Benoordenhout.

De internationale Church of Our Savior

heeft leden uit ongeveer negentig landen.

Omdat het daarbij vooral gaat om expats

en veelal jonge gezinnen is er speciaal

voor deze groep op kerstavond een vroege

avondmis (aanvang 19.00 uur) met liede-

ren en teksten gericht op kinderen en jon-

geren. Om 24.00 uur is er ook nog een

nachtmis. En op eerste kerstdag om 

11.00 uur vindt de grote mis plaats. 

De Hongaarse kerk viert kerst op de 

traditioneel Hongaarse wijze met op 

kerstavond cadeautjes en kerstgebak. 

Op tweede kerstdag houdt de kerk om 

12.30 uur een speciale eucharistieviering in 

Marlot. Tijdens deze viering spelen kinde-

ren het kerstspel worden Hongaarse kerst-

liederen gezongen en treden Hongaarse

musici op. Na afloop wordt er gezamenlijk

gegeten.

Door Ellie Melis

De geloofsvasten weten met kerst hun weg wel te vinden naar de kerken in onze wijk.

Maar ook mensen alleen op zoek naar bezinning of het kerstgevoel kunnen er aan hun

trekken komen. 

Naar de kerk met kerst

Kerstsfeer in de

Christus Triumfator-

kerk 

(Foto: Adriaan Sala)

Kerstmis in de Onze Lieve Vrouwe van Goede

Raadkerk

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Het bestuur van het Wijkberaad Bezuidenhout nodigt u als vrijwilliger, bewoner
of relatie uit voor de nieuwjaarsreceptie, die gehouden wordt op

maandag 13 januari 2014

U bent van harte welkom tussen 
18.00 – 20.00 uur in het 
Buurtcentrum Bezuidenhout aan de 
Johannes Camphuysstraat 25

‘Wij wensen u fijne feestdagen toe’



muziek

ballet

zang

show

Spuiplein

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

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

TAPIJT GEEFT U WARMTE EN COMFORT

Sinds 1998 maatwerk voor uw VvE
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Bezuidenhout Festival in beeld
Van de organisatoren had de opkomst voor het Bezuidenhout Festival op 16 november in de Christus Triumfator-

kerk, iets groter mogen zijn. Maar degenen die wel waren gekomen, vermaakten zich goed. Een verslag in beeld

met foto’s van Willem Verheijen. 

Een lesje Salsa-dansen. Marja Roel (rechts) is nog best soepel in de heupen.

Kijken naar de intocht van Sinterklaas. Op de laptop, want de techniek liet de organisatie

even in de steek.

Oud en jong ontmoetten elkaar op het festival. ‘En wat zijn jullie plannen met de wijk?’, was met de 

verkiezingen op komst de vraag aan menige politieke partij.

Lies Bouts van de Burenhulpcentrale moet even

bijkomen.

Lilianne Blankwaard, stadsdeeldirecteur van 

Bezuidenhout, wil van Antoon Moonen weten

hoe ze haar boomspiegel moet inzaaien. 

(Foto: Fred Geelen)



Bakkerij Hans & Frans Hessing

De bakkers van de Haagsche Kakkers

Theresiastraat 131

(070) 383 50 19

Elke nacht bakken wij voor u vers 

● Speltbrood

● Speciaal Desembrood

● Koolhydraat-armbrood

● En natuurlijk lekker Biologisch brood

www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

Gespecialiseerd in zzp’ers, 
eenmanszaken en vof’s.

■ 7 dagen per week geopend!
Alle activiteiten voor één prijs!

■ Abonnement zonder 
opzegtermijn en inschrijfgeld!

■ Alle activiteiten en onbeperkt
trainen voor één prijs.

■ ma t/m vrijdag vanaf 07.00 uur
geopend.

www.jackslagman.nl
Theresiastraat 145 - 2593 AG  Den Haag - 070 3820203

Senioren gym Senioren Fitness (55+) Medische Fitness
maandag 10.30 - 11.30 Jaarkaart € 200,- ma/vr. 12.00 - 13.00
vrijdag 09.00 - 10.00 di/do. 10.00 - 11.00

■ Fitness

■ Cardio Fitness

■ Jeugd Fitness

■ Total Body Workout

■ Step Shape

■ BBB (buik-benen-billen)

■ Pilatus (ook met bal)

■ Burn Workout

■ Body Pump

■ Spinning

■ Kick-fun

■ Zumba

■ Power Yoga

■ Hatha Yoga

■ Vinyasa Flow Yoga

■ Body Shape

■ Squash (4 banen)

■ Finse Sauna

■ Tafeltennis

■ CX30 (core-training)

■ Abdominal workout

■ X-co

In het sportcentrum is ook gevestigd

Zonnecentrum, Schoonheidssalon, Fysiotherapie

GROENEWEG
sigarenspeciaalzaak - staatsloten - lotto/toto

Juliana van Stolberglaan 284 - 2595 CP  Den Haag tel: 070-3855202
geopend: dinsdag t/m vrijdag van 7.00 – 17.30 uur zaterdag van 8.00 – 17.00 uur

TABAC&GIFTS
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Bijzondere buur Guus Bijlard

‘Ik zoek graag de grenzen op’ 

‘Ik ging recht naar beneden de zwarte

piste af. Achteraf gezien stom natuurlijk.

Maar iedereen doet wel eens wat geks. Al-

leen ging het dit keer mis: ik brak mijn rug

waardoor mijn ruggenmerg heeft klem

gezeten. Van mijn navel tot aan mijn

tenen raakte ik verlamd. De eerste dag na

het ongeluk dacht ik even dat ik nooit

meer zou kunnen lopen. Maar het ruggen-

merg bleek niet stuk. De artsen zeiden:

‘Alle functies kunnen terugkomen, of hele-

maal niet.’ Toen dacht ik: alles is nog mo-

gelijk! 

De revalidatie van anderhalf jaar was

zwaar, maar ik ben altijd positief gebleven.

Ik was alleen maar bezig met trainen en

beter worden. Eigenlijk is revalideren top-

sport. Maar het loont, ik kan nu bijna alles

weer.’

Zeilen

‘Ik kom uit een zeilfamilie en werd op een

gegeven moment benaderd door een zeil-

coach. Hij had van mijn ongeluk gehoord

en vroeg of ik interesse had om mee te

doen in de 2.4mR, een zeilklasse die licha-

melijk niet inspannend is. Ik zat toen net

niet meer in een rolstoel en liep met kruk-

ken, dus een sport als hockey, voetbal of

zelfs normaal zeilen zat er niet in. De

2.4mR-klasse leek me een goed alternatief.

Ik begon in maart met drie keer trainen in

de week en dat ging best goed. Het we-

reldkampioenschap was in augustus.’

Paralympics

‘Of iemand mee mag doen aan de Para-

lympics, beoordeelt een arts. Ik kon nog

niet goed lopen en in mijn rug zit ijzer-

werk en titanium. Daarom kwam ik voor

deelname in aanmerking. De boot waarin

ik zeil, is zo gemaakt dat ik kan blijven zit-

ten en de kiel zorgt ervoor dat omslaan

niet mogelijk is. Alles is zo afgesteld dat ik

overal bij kan zonder me te hoeven ver-

plaatsen. Fysiek hoef ik niet veel te doen,

het gaat vooral om tactiek en strategie. De

boot vaart wel, ik bepaal de rest. Het spel-

letje dat je daarmee sneller moet zijn dan

anderen, vind ik het allerleukst. Zomaar in

een plasje een rondje varen vind ik het

saaiste wat er is. Ik zoek graag de grenzen

op en zie wel hoe ver ik kan gaan. Al had ik

niet verwacht dat ik het meteen zo goed

zou doen.’

Nederlands beste zeiler

‘Ik ben zelfs genomineerd voor de Conny

van Rietschoten Trofee. Dat is in ons land

de meest prestigieuze zeilprijs die er is, na-

melijk die voor zeiler van het jaar. Eind no-

vember ben ik tweede geworden. Jammer

dat ik niet gewonnen heb, maar een

tweede plaats is natuurlijk ontzettend

mooi.’

Toekomst

‘In 2016 wil ik graag meedoen aan de Para-

lympics. Als ik dan nog gehandicapt ben,

want ik word twee keer per jaar gekeurd

en er is een kans dat ik doorherstel. Ik zal

altijd de platen in mijn rug houden, maar

als mijn benen verder verbeteren, mag ik

niet meer meedoen. Mocht dat zo zijn dan

vier ik een feestje en ga ik op zoek naar

iets anders. 

Als ik over een paar jaar weer kan hoc-

keyen, wil ik dat doen. Ik wil verder, maar

dat is voor later. Nu is dit hartstikke leuk, ik

zie bijna de hele wereld en dat is heel

gaaf.’

Door Roos Pols

Guus Bijlard met de wereldkampioenschaal. 

(Foto: Ariane Gordijn)

Na slechts vijf maanden training werd Bezuidenhouter Guus Bijlard (20) in augustus paralympisch wereldkampi-

oen zeilen in de 2.4mR-klasse. Eind november greep hij net naast de titel beste Nederlandse zeiler van het jaar.

Dit alles twee jaar na een ski-ongeluk waarbij hij een dwarslaesie opliep. ‘Ik had dood kunnen zijn, maar ik ben

er nog en alles is nog mogelijk.’

Vrijwilligers voor Vrijmarkt Spaarwaterveld gezocht 

Het afgelopen jaar kon de Vrijmarkt op het Spaarwaterveld niet doorgaan 
vanwege een gebrek aan vrijwilligers. Voor het organiseren van de Vrijmarkt

in april 2014 zoekt het Wijkberaad Bezuidenhout vrijwilligers.

Het wijkberaad zoekt betrokken wijkbewoners die 3 à 4 keer willen meedenken over de

organisatie en willen meehelpen in het voortraject. Ook is er dringend behoefte aan be-

woners die op de dag zelf aanwezig zijn om te helpen bij de op- en afbouw en het bege-

leiden van de vrijmarkters. Elke hulp - groot en klein - is welkom. 

Zonder vrijwilligers kan de Vrijmarkt niet doorgaan, want de gemeente Den Haag wil dat

wijkbewoners dergelijke evenementen zelf organiseren. Gaat de Vrijmarkt u aan het hart,

meld u dan aan. Met als doel Bezuidenhout gezellig houden en gezelliger maken.

Voor informatie : Jacob Snijders, Jacob.Snijders@Bezuidenhout.nl of Wijkberaad 

Bezuidenhout, Wijkberaad@Bezuidenhout.nl of 070- 315 09 02 (ma/di/do  9-12 uur)



Ik ben 17 en wilde burgemeester van

Utrecht worden. Waarom? Omdat het kan.

Omdat het moet. Ik wil laten zien dat jon-

geren niet bij het handje genomen hoeven

te worden, maar eigenhandig de wereld

kunnen veranderen. Als we daar tenminste

de ruimte voor krijgen. Door te solliciteren

naar het ambt van burgemeester, maar

ook door de film ‘Jongste zegt nee’ te

maken.

Op 27 september deed ik mijn sollicitatie-

brief voor het burgemeesterschap van

Utrecht op de post. Een storm van media-

aandacht kwam over mij heen en ik mocht

zelfs koffie komen drinken bij de Commis-

saris van de Koning. Mijn enthousiasme

was ongeremd, maar niet iedereen was

even enthousiast. Online reageerders, co-

lumnisten en journalisten: iedereen had

z’n woordje klaar. De één nog zuurder dan

de ander. Mijn gedrevenheid werd ge-

roemd, maar mijn gebrek aan grijze haren

werd door bijna iedereen als iets slechts

gezien. Het is pure leeftijdsdiscriminatie!

En de kritiek kwam niet alleen van de

grijze mannen zelf, maar ook juist van jon-

geren en kinderen (!). Op zeer jonge leef-

tijd worden we al zo geconditioneerd door

onze ouders, leraren en omgeving: zelfs de

jonge kijkers van het Jeugdjournaal zitten

al zo vast in die ouderwetse denkpatro-

nen. ‘Ik vind dat als je 17 bent, je nog te

jong bent, want dan moet je eerst nog een

opleiding doen’, zei iemand.

De kern van het probleem: jongeren wor-

den nog steeds niet serieus genomen. On-

danks leuke evenementen en succes -

verhalen van jonge ondernemers, worden

jongeren nog steeds klein gehouden door

oudere generaties, instanties en regelge-

ving. Het wordt tijd dat we gaan kijken

naar capaciteiten, in plaats van leeftijd.

Naar ervaring en vaardigheden, in plaats

van diploma’s en hoeveel kantjes je CV wel

niet heeft.

En natuurlijk is het naïef om te denken dat

je als 17-jarige de op drie na grootste ge-

meente van Nederland kunt besturen; ik

blijf realistisch. Maar wat mij betreft gaan

we de komende jaren een omslag in den-

ken meemaken. Wat mij betreft worden

wij de eerste generatie die het gewoon

doet: niet urenlang praten over jongeren-

participatie, maar gewoon actief worden

in de politiek of in andere bestuursfunc-

ties. De generatie van het young boys net-

work. En dat bereiken we niet door leuke

praatjes op een gesponsord evenement,

maar vooral door te doen. Burgemeester

ben ik niet geworden. Maar filmmaker, dat

ben ik wel.

Bezuidenhouter Hidde van Koningsveld is Jongere van het Jaar 2012 en druk bezig met het maken van een speelfilm

die medio 2014 uitkomt. In Bezuidenhout Nieuws vertelt hij over zijn vorderingen. Oh ja, tussen de bedrijven door

solliciteerde hij naar de functie van burgemeester van Utrecht. 

Hoe is het met Hidde? 
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Goed nieuws voor jazz-liefhebbers. Bezuidenhout heeft er sinds kort een nieuw concertpodium bij:  in de Church

of Our Saviour (COS)-kerk aan de Helenastraat. ‘Het atrium van de COS-kerk is een perfecte locatie om internatio-

nale artiesten op een intieme manier bij het publiek te brengen’, zegt Domagoy Ralasic, een van de initiatiefne-

mers van COS Jazz Connection.

Nieuw jazz-podium broedplaats voor talent

Domagoy Ralasic

in actie tijdens

het concert  van

Gaynel Hodge

van de Platters.

(Foto: Floor Zoet)

Ralasic, zelf tenor saxofonist, begeleidde

met zijn band in november Gaynel Hodge,

zanger van de legendarische Platters, in de

kerk. ‘Jazz is samenzijn en samenwerken’,

zegt hij. ‘Alle opbrengsten van de concer-

ten gaan naar het onderhoud van de kerk

en de meeste artiesten spelen kosteloos.

Samen kun je meer bereiken, dat is wat

we, naast goede muziek, ook willen over-

brengen op het publiek.’

COS Jazz Connection organiseert maande-

lijks een concert in de kerk en daarbij is ie-

dereen welkom. Naast de fijne klanken van

de jazz kan er worden genoten van kleine

hapjes met een internationaal tintje, die

worden geserveerd door lokale cateraars.

Ralasic: ‘Behalve de muzikanten en de ca-

teraars willen we iedereen een kans geven.

Wij zien de concerten in de COS-kerk als

een soort broedplaats voor talent. Zo bie-

den we tijdens elk concert ook andere kun-

stenaars de mogelijkheid de kerk als

podium te gebruiken. Denk aan exposities

van schilders en fotografen.’

Het volgende concert vindt plaats op 13

december en heeft een speciaal kerst-

thema. 

Meer informatie: 

http://cosjazzconnection.nl/

Door Floor Zoet
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1. Er is overleg met de TU Delft, prof. Olst-

hoorn en dr. Van der Ven, over de techni-

sche aspecten van de bestaande

grondwateroverlast. Daarbij wordt te-

vens gebruik gemaakt van een onder-

zoek in opdracht van de gemeente

betreffende grondwateroverlast in een

andere wijk. Verder komen aan de orde

de effecten van de koude/warmte-ont-

trekking door rijksgebouwen en de

nieuwe riolering. 

2.Er heeft een gesprek plaatsgevonden

met ambtenaren van de gemeente Den

Haag, waardoor wij de beschikking heb-

ben gekregen over nieuwe grafieken be-

treffende de grondwaterstand. Daaruit

blijkt duidelijk een gestage stijging van

het grondwaterniveau. Zoals het er nu

uitziet blijft het niveau nog steeds bin-

nen de rijksnormen. Wij zullen ze nader

bestuderen in overleg met de TU Delft.  

3.Er zal contact worden opgenomen met

het Waterschap en met de afdeling be-

malingvergunningen van de Provincie

Zuid-Holland. 

In Bezuidenhout zetten tal van vrijwilligers zich in voor andere mensen in de buurt. 

Sommige vrijwilligers houden het niet bij één organisatie en zetten zich in voor meer-

dere. Marja Roel is er zo een. We spreken haar in het wijkcentrum vóór een overleg met

het wijkberaad. 

In delen van Bezuidenhout kampen bewoners met grondwateroverlast. De werkgroep Boze Emma houdt zich

bezig met deze problematiek. Op 11 oktober meldde de werkgroep de volgende voortgang:

Naam?

Marja Roel

Wat doet u in het dagelijks leven?

Jarenlang heb ik bij Parnassia gewerkt als

hulpverlener in onder andere de versla-

vingszorg. Momenteel ben ik alweer acht

jaar werkzaam bij GGZ Delfland als advi-

seur van de cliëntenraad. Ik ondersteun de

leden van de cliëntenraad, bijvoorbeeld bij

het beoordelen van beleidsplannen of het

geven van adviezen aan de raad van be-

stuur. 

Wat doet u voor de wijk?

Waar te beginnen? Als secretaris van de

Werkgroep Oost neem ik namens de werk-

groep deel aan het wijkberaad. Ik help mee

met het organiseren van onder meer het

Bezuidenhout Festival. Bij De Zonnebloem

afdeling Haagse Hout ben ik secretaris en

activiteitencoördinator. Bij de werkgroep

en het wijkberaad ben ik meer met de

hoofdlijnen bezig. Bij De Zonnebloem heb

ik veel directer contact met de mensen

‘voor wie je het doet’. Die combinatie vind

ik erg prettig. Daarnaast ben ik activitei-

tencoördinator voor de campagne tegen

overgewicht onder jongeren ‘Gezond is

Vet, vet cool’. En o ja, ik ben voorzitter van

mijn VvE. Dan ben ik er ongeveer wel.

Waarom? 

Mijn vader is eigenlijk de aanstichter. Bij

ons thuis waren mijn ouders altijd al

maatschappelijk betrokken in allerlei ver-

enigingen en besturen. Mijn vader zat

onder meer in het wijkberaad van Maria-

hoeve. Klagen over de parkeerdruk in Be-

zuidenhout hielp volgens hem niet. Ik

mocht niet klagen, maar moest mijn han-

den laten wapperen. En zo kwam van het

een het ander. En het leuke is dat ik nu

samen met mijn vader onderdeel uitmaak

van het bestuur van De Zonnebloem. 

Hoeveel tijd bent u er mee kwijt?

Dat is niet te zeggen. En weet u, het maakt

mij eigenlijk niet uit. Natuurlijk ben ik ’s

avonds wel eens moe, maar van al mijn ac-

tiviteiten krijg ik energie. Ik voel het niet

als een belasting. Het zijn leuke dingen die

ik doe.

Wat betekent dit voor u persoonlijk?

Het begint altijd bij jezelf. Met een irrita-

tie, iets waar je last van hebt of wat je

raakt. Toen ik daar eenmaal iets aan ging

doen, kwam ik er achter dat ik niet alleen

mijzelf help, maar ook anderen. Ik woon

ondertussen sinds 1994 in de wijk en ik wil

graag mijn omgeving verbeteren. Dat

bleek mijn drijfveer te zijn.

Door Mark Hoogland

Vrijwilliger in het zonnetje

Marja Roel: ‘Ik moest mijn handjes maar laten wapperen’

Marja Roel: ‘Ik help niet alleen mijzelf, maar ook

anderen.’ (Foto: Willem Verheijen)

Het grondwater, de stand van zaken
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De gemeente heeft de onderzoeken voor  het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) in Bezui-

denhout in november afgerond. De verwachting is dat in het voorjaar het ontwerp-plaatsingsplan wordt vastge-

steld. Daarna volgt er een informatieavond en kunnen bewoners nog met ideeën voor alternatieve locaties

komen.

De ORAC’s komen eraan

Meet and Explore! Ontmoet en ontdek, dat is het motto dat Bezuidenhouter Pascal van der Straten meegaf aan

www.citee.nl. Mensen die er samen op uit willen gaan, kunnen elkaar en de stad op deze website leren kennen.

Samen op stap in de stad of de wijk

De gemeente kiest voor ORAC’s omdat

vuilniszakken op straat zorgen voor vervui-

ling, zwerfafval en overlast van onder an-

dere meeuwen en ratten. Vooral in

gebieden met gestapelde bouw vindt ze

ORAC’s een goede oplossing. Het Wijkbe-

raad Bezuidenhout deelt die mening als

het gaat om buurten waar veel portiekwo-

ningen zijn. Tegelijkertijd maakt het zich

zorgen over mogelijke waardeverminde-

ring van huizen met een ORAC voor de

deur, de troep die ook een onbeheerde

ORAC kan veroorzaken, en het verlies van

de toch al beperkte parkeermogelijkheden

in de wijk. 

Jacob Snijders, voorzitter van het wijkbe-

raad,  stelt dat in sommige delen van de

wijk de parkeerbezetting al 100 procent is.

Ook vindt hij het opmerkelijk dat in de Vo-

gelwijk geen ORAC’s komen, terwijl daar

het zwerfvuilcijfer hoger ligt dan in Bezui-

denhout. Bezwaar aantekenen tegen de

komst van ORAC’s is echter een gepas-

seerd station. Wel belooft Snijders dat het

wijkberaad de handhavingsprocedure van

de gemeente tot op ‘iedere komma en

punt’ zal volgen. ‘Zodra daar ook maar iets

van wordt afgeweken, gaan we naar de

Raad van State.’

Eigenlijk had de digitale ontmoetingsplek

www.citee.nl van Pascal van der Straten al

in de lucht moeten zijn toen hijzelf in Be-

zuidenhout kwam wonen: nieuw in de

stad, nog geen nieuwe vriendenkring, en

wel zin om er op uit te gaan, maar dan

niet in zijn eentje. Want daar is

www.citee.nl voor bedoeld: mensen met

elkaar in contact brengen die dezelfde be-

langstelling hebben. Een uitgebreide

agenda op de website biedt tal van tips

voor activiteiten in en rond Den Haag

waar mensen gezamenlijk op af kunnen

gaan.

Uit je comfortzone

Handig voor nieuwkomers in de stad,

maar ook voor mensen die zich al geves-

tigd hebben, denkt Van der Straten. ‘Als in

je eigen vriendenkring mensen zich begin-

nen te settelen, minder gaan stappen, dan

biedt deze website je de gelegenheid uit je

comfortzone te stappen.’

De activiteitenagenda is er voor iedereen

die zich registreert bij Citée. Dat waren er

half november ruim 250. Ook kun je dan

een eigen profiel aanmaken en aangeven

waarin je geïnteresseerd bent, zodat je ook

een persoonlijke agenda kunt samenstel-

len. Maar om zelf activiteiten op Citée aan

te maken en eraan deel te nemen, is een

betaald abonnement nodig.  Leden kun-

nen profielen van anderen inzien en con-

tact leggen.

Buurtborrel

Zelf organiseerde Van der Straten in no-

vember een kroegentocht in Bezuiden-

hout. ‘Superleuk’, zegt hij zelf. ‘Het waren

allemaal van die cafés waar je normaalge-

sproken altijd langsfietst, waarvan het lijkt

alsof je er niet welkom bent, maar waar

het juist heel erg gezellig is als je er bin-

nenstapt.’

Wordt vervolgd, want in navolging van

buurtborrels die Citée eerder organi-

seerde, bijvoorbeeld in de Zeeheldenbuurt,

is ook Bezuidenhout binnenkort aan de

beurt voor een borrel. 

Door John Hermse

Pascal van der Straten: ‘Citée brengt mensen met

elkaar in contact die dezelfde belangstelling heb-

ben.’ (Foto: Ariane Gordijn)
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Norma de Jong en Hans Ruitenberg. In hun vrije tijd vormen ze het duo RIJP!. Het cabaret hebben ze inmiddels

vaarwel gezegd, maar voor hun programma’s met eigen luisterliedjes en covers zijn ze nog steeds in te huren. 

En in deze tijd natuurlijk ook voor kerstliedjes.

Norma de Jong van RIJP!

‘Onze stemmen matchen zo goed’

Ze ontmoetten elkaar in 2002 in Het Koor-

enhuis bij een cursus kleinkunst. Sinds die

tijd treden Norma de Jong en Hans Ruiten-

berg samen op. Bijvoorbeeld tussen de

schuifdeuren van De Jongs huis aan de Ju-

liana van Stolberglaan als onderdeel van

de Parelroute. Of tijdens het Bezuidenhout

Festival op 16 november. Maar ook in ver-

zorgings- of verpleeghuizen is RIJP! een

graag geziene gast. 

Dikmaakpak

Met de avondvullende kleinkunstprogram-

ma’s is het duo vorig jaar gestopt. De Jong:

‘Met zo’n programma waren we een jaar

lang bezig, want naast de teksten en de

muziek, bedachten we ook het decor, de

kleding en het licht. In Theater Pepijn lukte

het nog wel om quitte te spelen, maar als

je een programma slechts drie keer kunt

spelen, krijg je niet de kans het te perfecti-

oneren en blijf je steken.’ ‘We hadden een

dikmaakpak, etalagepop en tal van andere

rekwisieten’, vertelt Ruitenberg. ‘Dat ging

allemaal in twee auto’s en geen roadie die

het voor ons sjouwde. Nu hoeven we al-

leen een gitaar en een versterker mee te

nemen en zijn we klaar. Wel zo makkelijk.’

Ruitenberg weet hoe het is om zonder veel

poespas op een podium te staan. Want

naast RIJP! treedt hij ook op als de trouba-

dour Hannes de Zanger. Verder is hij onder

meer bekend van Haagsche Bluf, een sati-

risch tv-programma van begin jaren ne-

gentig, en Seniorenjournaal TV. 

De Jong organiseert trainingen sjama-

nisme, is vrijwilliger bij De Regenboog-

boom en werkt momenteel aan een

roman, nadat ze eerder vooral korte verha-

len en teksten voor kleinkunst heeft ge-

schreven. Over de rolverdeling binnen RIJP!

zegt Ruitenberg: ‘De ene keer schrijft

Norma de tekst bij mijn muziek, de andere

keer maak ik de muziek bij haar tekst.’ Rui-

tenbert typeert zichzelf als de ‘muzikale

clown’ van de twee. ‘Onze stemmen mat-

chen goed’, voegt de Jong eraan toe. ‘We

zingen meestal tweestemmig.’ 

Drama genoeg

Behalve met eigen liedjes treedt RIJP! ook

op met covers en een programma rond de

aartsvader van de Nederlandse kleinkunst,

Koos Speenhoff. Voor dat laatste pro-

gramma kruipen ze in de huid van het

echtpaar Speenhoff, populair aan het

begin van de vorige eeuw, maar later ook

een inspiratiebron voor artiesten als Lies-

beth List en Robert Long.  ‘Een echt gezel-

lig stel is het niet’, lacht De Jong. ‘Ze

hadden een heftig huwelijk, maar de on-

derwerpen die ze aansnijden in hun liedjes

zijn nog steeds actueel. Hij kwam om bij

het bombardement op Bezuidenhout, zij

verloor daarbij haar been en stierf een jaar

later. Drama genoeg dus, maar misschien

iets minder geschikt voor in verzorgings-

of verpleeghuizen.’

‘Het liefst richten we ons op particulieren

met een programma van bijvoorbeeld een

half uur. In principe kunnen wij overal te-

recht. En als we het op tijd weten dan

maken wij een programma op maat voor

de jubilaris, het bruidspaar, of de jarige.

Met een aangepast repertoire en eventu-

eel ook een speciaal voor die gelegenheid

geschreven lied.’ ‘Kleinschalig en persoon-

lijk heeft de toekomst’, meent Ruitenberg.

‘We zijn ook niet zo duur; aan mensen met

een kleine beurs, vragen we minder dan

aan mensen die het wel kunnen missen.

Dat gaat in overleg, wij doen het ten slotte

ook voor ons plezier.’

De Jong: ‘Het geeft zoveel voldoening als

je merkt dat mensen je liedjes leuk vinden

en zeggen dat ze ervan hebben genoten.

Muziek kan zoveel losmaken bij mensen.’

‘Je krijgt er veel voor terug’, beaamt Rui-

tenberg. 

Voor meer informatie: 

www.allesoverrijp.nl

Door Fred Geelen

Norma de Jong en Hans Ruitenberg: ‘Het geeft zo-

veel voldoening als mensen je liedjes leuk vinden.’

(Foto: Ariane Gordijn)



Bosscher-Advies
Uw Frans Recht Jurist

info@bosscher-advies.nl - 0642661075

www.bosscher-advies.nl

Voor al uw vragen op het gebied van:
■ Aankoop/verkoop
■ Fiscaliteit
■ Erfrecht
■ Testamenten/huwelijksvoorwaarden

Droomt u van een huis in Frankrijk of heeft u 

wellicht al een woning in la douce France?
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Laat de zon maar schijnen 

In de Amalia van Solmsstraat had Sinter-

klaas dit jaar heel wat meer moeite om

zijn pakjes in de schoorsteen te krijgen.

Drie buren lieten in november namelijk

zonnepanelen op hun daken installeren.

Bij elk van hen gaat het om vijftien pane-

len.

‘Het idee om zonnepanelen te nemen slui-

merde al langer’, vertelt Laurie Baken.

‘Vooral met het oog op het milieu. Maar

omdat het een relatief nieuw techniek is

om je eigen energie op te wekken, hebben

we ermee gewacht, want we wilden ook

dat zo’n investering zich binnen redelijke

tijd terugverdient.’ 

Baken verwacht dat de zonnepanelen bij

haar en de buren gaan zorgen voor twee-

derde tot driekwart van de energiebe-

hoefte. Dat betekent een kostenbesparing

per huishouden van zo’n 800 euro per jaar

en daarmee verdient de investering zich in

zeven tot acht jaar terug.  ‘We rekenen op

een rendement van 6 procent per jaar en

dat is tegenwoordig meer dan je voor je

spaargeld krijgt.’

Ook de aanpassingen vielen haar mee: ‘Ik

had veel draden verwacht, maar eigenlijk

heb je niet meer dan een extra kastje in

huis.’ 

Kies voor maatwerk

‘En dan te bedenken dat we heel lang heb-

ben gedacht dat het bij ons niet zou kun-

nen, omdat we, volgens een leverancier,

een zogenaamd lessenaarsdak hebben dat

schuin naar het noordoosten helt.  In feite

wilde die leverancier geen dak op met een

hellingshoek van 5 procent en zonder dak-

pannen.’  Haar advies: ‘Vraag bij een leve-

rancier door en kies voor maatwerk.’

De leverancier, waar Baken en haar buren

uiteindelijk voor hebben gekozen, gaf

naast een staffelkorting van 12 procent,

ook nog een compensatie voor het recent

wegvallen van de subsidie voor zonnepa-

nelen. ‘En het is nog mogelijk om bij de fis-

cus de BTW terug te vragen.’ 

Baken kijkt al uit naar het voorjaar: ‘Want

dan gaan de zonnepanelen echt voor ons

werken.’

Bezuidenhout weer een stukje duurzamer
Bezuidenhout wil de meest duurzame wijk van Den Haag worden. Daarvoor zet onder meer de werkgroep Duur-

zaam Bezuidenhout zich in, bijvoorbeeld met het organiseren van Energiecafé’s. Maar ook bewoners zelf onder-

nemen actie. Zo plaatsten drie buren in de Amalia van Solmsstraat in november zonnepanelen op hun daken. 

De zonnepanelen in de

Amalia van Solms-

straat. Kostenbespa-

ring: 800 euro per jaar.

Duurzame tip 

Waterbesparende douchekop

Door de Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

Elke ochtend sta ik met moeite op om

vervolgens wakker te worden onder

het genot van een lange en warme

douche. Hoewel ik zeer energiebewust

probeer te leven, is korter douchen voor

mij geen optie. Ook wil ik geen conces-

sies doen aan het comfort van de

douche: ik wil wel graag voldoende

water over me heen krijgen om nat te

worden.  Misschien herkent u zich

hierin, maar wist u ook dat zo’n was-

beurt aanzienlijk minder geld kost met

een waterbesparende douchekop? 

Een waterbesparende douchekop ver-

rijkt het water met lucht en heeft vaak

een brede douchekop zodat het com-

fort van de waterstraal voor de gebrui-

ker gelijk blijft. Drie jaar geleden heb ik

zo’n douchekop aangeschaft en mezelf

meteen getrakteerd op een luxe versie.

Deze kostte toen ongeveer  120 euro,

maar eenvoudigere uitvoeringen zijn al

te krijgen vanaf 10 euro.  

Ik heb het even nagerekend op

www.milieucentraal.nl:  elk jaar heb ik

minstens 153 euro bespaard zonder ook

maar iets aan douchetijd of kwaliteit in

te leveren. Na aftrek van mijn ‘investe-

ring’ heb ik dus al 339 euro verdiend, en

volgend jaar 492 euro.



Style PARKET
Heeft uw vloer een 

grondige reiniging

nodig?

Huur nu de

Bona 

Powerscrubber 

www.deparketfabriek.nl - www.styleparket.nl

Wij serveren
dit tussen 

17.00 en 21.00
uur.
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De wijkmakelaar over

In onze wijk zijn veel portiekwoningen.

Een Vereniging van Eigenaren (VvE)

hoort daar onlosmakelijk bij. Tijdens ver-

koopadviesgesprekken vertellen mensen

vaak dat hun VvE goed functioneert: er is

regelmatig overleg met de buren en ‘als

er iets aan de hand is, lossen we dat

samen op’. Dat is natuurlijk mooi, maar

voor de verkoop van een woning hebben

we ook de VvE-gegevens nodig, zoals een

begroting, jaarverslagen en  - het be-

langrijkste - een onderhoudsplan. Vaak

ontbreken die gegevens.

Een portiekwoning is wat wij noemen

een ‘appartementsrecht’, ontstaan door

een splitsingsakte. En of u nu op de par-

terre of op de bovenste verdieping

woont, u bent als eigenaar van een van

de appartementen ook eigenaar van de

gevel, het dak, de fundering, de bouw-

muren en de vloeren. En daar moet u

samen met de andere eigenaren in het

gebouw voor zorgen en een onderhouds-

plan voor hebben.

Volgens de wet en de splitsingsakte

moet er eenmaal per jaar vergaderd wor-

den en van die vergadering horen notu-

len te worden opgesteld. In zo’n

vergadering wordt de begroting voor het

komende jaar vastgesteld en verant-

woording afgelegd voor de uitgaven van

het afgelopen jaar. Maar ook het onder-

houd van het gebouw wordt besproken.

Zijn er zaken die aangepakt moeten wor-

den en is daar geld voor gespaard? Din-

gen die, als een van de eigenaren gaat

verkopen, ook aantoonbaar moeten zijn.

Het belang hiervan wordt door veel eige-

naren onderschat, maar is essentieel

voor een goed verkoopresultaat. Kopers

willen weten wat er is besloten en of het

onderhoud op orde is. Is er wat reserve

voor toekomstige zaken? U koopt ook

geen auto als hij niet is gekeurd of als u

geen idee hebt wat er de afgelopen jaren

aan onderhoud is gedaan. En een huis is

natuurlijk een nog veel grotere en be-

langrijkere aankoop.

Mijn advies aan appartementseigenaren

is: zorg dat de VvE functioneert zoals het

hoort. Heeft u zelf geen zin of weet u

niet goed hoe het allemaal moet, be-

steed het uit aan een gespecialiseerd

kantoor. Die zijn er voldoende. Dan is het

goed geregeld en als u gaat verkopen,

heeft u daar zeker voordeel van.

Als iemand onze wijk als zijn broekzak kent, dan is het wel de makelaar. In deze rubriek behandelen de

makelaars Langezaal, Are en Van Paaschen onderwerpen waarmee u, als huizenbezitter en/of -huurder,

uw voordeel kunt doen. Dit keer Ed Schmidt van Are Makelaars.

de Vereniging van Eigenaren
Ed Schmidt 

(Foto: Fred Geelen)

Van Domburgh sluit na 34 jaar bloemenzaak
Ineens hing daar het aanplakbiljet ‘Te Koop’ op het raam van de bloemenzaak op de hoek van de Theresiastraat

en De Sillestraat. Geen weelderige en kleurrijke uitstalling van bloemen en planten meer op de straat. Walter van

Domburgh houdt het na 34 jaar voor gezien. 

De vele bedankkaartjes die in de etalage

hangen, verraden een grote vaste en be-

trokken klantenkring. Als bloemist was

Van Domburgh voor veel bewoners en be-

drijven in Bezuidenhout een begrip: ‘Een

generatie lang heb ik heel wat levensge-

beurtenissen van wijkbewoners van bloe-

men voorzien.’

Van Domburgh is, zoals hij het zelf zegt,

een beetje moe. Hij heeft nog geprobeerd

zijn zaak aan iemand anders over te doen,

maar dat lukte niet. Terug van zijn laatste

vakantie wist hij het zeker: ‘Ik stop ermee,

het is genoeg geweest,’ en liep direct door

naar de makelaar. ‘Met mijn 68 jaar is het

tijd om andere leuke dingen te doen,’ ver-

telt  hij met een glimlach. ‘Van het vak , de

klanten en het werk heb ik altijd gehou-

den, maar ik wil meer tijd hebben om met

mijn paard te rijden, boeken te lezen,

musea te bezoeken, te reizen en ga zo

maar verder. Vervelen zit er totaal niet in.’

Door Mark Hoogland

Walter van Dom-

burgh: ‘Het is nu tijd

om andere leuke din-

gen te doen.’ 

(Foto Ariane Gordijn)



TURKS RESTAURANT

Een gezellig familierestaurant 

sinds 1980, het adres voor de rijke

Turkse keuken en gastvrijheid.

Theresiastraat 208 - 2593 AV  Den Haag

(070) 385 22 87 - info.denhaag@harput.nl

Ervaar ’m zelf...

De nieuwe JS 50!
Maak een proefrit...

45

GORDIJN

GARAGEBEDR I J F

Te bezichtigen in onze showroom aan de Zichtenburglaan in Den Haag

“Sterk in
elk merk”

Johan van Hoornstraat 39, zijstraat laan van N.O.I.  -  (070) 383 84 05 - www.garagegordijn.nl

Autobedrijf Houtwijk, Zichtenburglaan 82, Den Haag - www.autohoutwijk.nl

De Swart, van huis uit drukker. Nu een organisatie 

die het hele communicatietraject beheerst. En dat 

allemaal onder één dak aanbiedt. Met als filosofie: 

Press Print Play. Drie woorden die staan voor wat we 

doen en vooral ook hoe we het doen. Om met het wat 

te beginnen: alles op het gebied van gedrukte, geprinte 

en digitale communicatie in combinatie met mail, 

fulfilment, warehousing en logistiek. Met professionals 

die ook interim, gedetacheerd of als consultant voor 

u aan de slag kunnen. Hoe? We zetten de lijnen uit, 

adviseren, regisseren. Met maar één doel voor ogen: 

het realiseren van uw communicatiedoelstellingen.

www.kds.nl

Maak nu een afspraak!

Wij doen alles voor  uw auto

Storm en regen doen me niets!
Bosch Car Service monteert
weer mijn winterbanden.

Autocenter van

Maanen

Joan Maetsuyckerstraat 94

2593 ZM  's-Gravenhage

Tel.: 0703478110

http://www.bcsvanmaanen.nl



17

nummer 39 - december 2013 - www.bezuidenhout.nl

Jong Bezuidenhout

Donderdag 31 oktober vierden de kinderen

van Pien Dak Theresiastraat met elkaar

Halloween. Alle kinderen gingen eng ver-

kleed en geschminkt de buurt in om zo ie-

dereen aan het schrikken te maken. Van te

voren was bij alle bewoners een brief in de

bus gestopt waarin werd uitgelegd dat

wie mee wilde doen, de brief achter het

raam of bij de deur moest ophangen. De

kinderen waren blij verrast dat er zoveel

mensen enthousiast meededen.

Hieronder een verslag van Sanne en Gaby.

‘We gingen ons aankleden in enge kos-

tuums. Als we dat wilden, werden we

geschminkt. Toen ging iedereen zich in

groepen verzamelen. We gingen groepje

voor groepje weg en wij waren het eerste

groepje dat vertrok. We gingen ook de pij-

len neer zetten voor de andere groepjes. 

We gingen langs de deuren en overal waar

een brief hing, belden we aan en zeiden:

‘Geef ons een snoepje’, en dan kregen we

een snoepje. Daarna gingen we weer naar

de volgende deur en zo kregen we steeds

meer snoep.’

‘Het was heel erg leuk en de volgende keer

doen we weer mee. Alleen doe ik de vol-

gende keer wel  een andere jurk aan. 

Het leukste was verkleed gaan en snoepjes

krijgen. We vonden het heel erg gezellig

dat veel bewoners mee deden en som-

mige huizen waren ook nog eens leuk ver-

sierd. Het zoeken naar brieven op de

deuren en ramen was ook leuk. Het leek

net een speurtocht.’

De kinderen van

Pien Dak gingen

eng verkleed en

geschminkt de

buurt in.

Bezuidenhout Nieuws heeft weer de hulp ingeroepen van enkele

piepjonge verslaggevers en persfotografen. Dit keer kinderen van

de naschoolse opvang Pien Dak Theresiastraat. Ze maakten de

buurt ‘onveilig’ met Halloween. En vertellen nog een aantal grap-

pige moppen.

De Parels van Bezuidenhout is een evene-

ment waarbij wijkbewoners met een pas-

sie gedurende een  dag hun huis

openzetten om met medewijkbewoners

die passie te delen. 

Met 2.800 bezoeken was de Pareldag het

afgelopen jaar een groot succes. Dit werd

mede mogelijk gemaakt door een team

van vrijwilligers. Dit team werft Parels en

begeleid die op de dag zelf, stelt een folder

samen en zorgt voor de distributie daar-

van, en verzorgt hand- en spandiensten op

de Pareldag zelf.  

Gaat de Parels van Bezuidenhout u aan

het hart gaan en wilt u meehelpen van dit

mooie initiatief ook in 2014 een succes te

maken, meld u dan aan. Met als doel Be-

zuidenhout gezellig houden en gezelliger

maken.

Voor meer informatie: Jacob Snijders,

Jacob.Snijders@Bezuidenhout.nl of het

Parelteam, Parels@Bezuidenhout.nl  

Organisatie-Parels gezocht 
Voor het team dat de Parels van Bezuidenhout op 24 mei 2014 organiseert, 

zoekt het Wijkberaad Bezuidenhout vrijwilligers. 

Uit de 
moppentrommel van

Eva (4 jaar) 

De moeder van Jantje bakte elke dag

spinazie en op een dag hoefde papa

de spinazie niet meer. Papa gooide de

spinazie naar buiten.

Toen gooide Jantje een stoel naar bui-

ten. Papa zei: ‘Wat doe je nou?’ 

‘Oh’, zei Jantje. ‘Ik dacht dat we buiten

gingen eten!’

Jeroen (7 jaar) 

Twee koeien zitten in een bad, zegt

de ene koe tegen de andere: ‘Mag ik

even de zeep, ik krijg mijn vlekken er

niet af.’ 

Jasper (7 jaar) 

Jasper zegt tegen de juf: ‘Zeg eens

heel veel keer blub blub achter el-

kaar?” 

De juf zegt een aantal keren blub

blub blub. Jasper zegt: ‘Ik kan het veel

korter: Verdrinken!’

Damiaan (7 jaar)

Damiaan zegt tegen juf Simone: ‘Zeg

eens heel veel keer auto auto auto

achter elkaar?” Simone zegt een aan-

tal keren auto auto auto. Damiaan

zeg: ‘Ik kan het veel korter: File!”

Door Sanne Walison, Eva Lubbers, 

Jasper de Groot, Jeroen de Ridde, 

Damiaan Kiesling en Gaby van Dijk
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Een buurtbewoonster van 92 jaar woont

al ruim vijftig jaar op een bovenwoning

in Bezuidenhout. Eens in de week komt

haar dochter langs en dan doen ze

samen de boodschapjes voor de ko-

mende week. Ze maken er dan gelijk een

gezellig uitje van, met een bakkie koffie

en een gebakje in de Theresiastraat. 

Behalve haar dochter heeft mevrouw

geen familieleden meer. En omdat ze

moeizaam loopt, komt ze alleen nog

maar buiten als haar dochter haar be-

zoekt. 

Vorig jaar in de kerstperiode ging de

dochter tien dagen op vakantie. Ik kreeg

het verzoek om een keer boodschapjes te

halen voor haar moeder. Toen ik die afle-

verde, vertelde mevrouw erg op te zien

tegen de jaarwisseling. Op het plein

waaraan zij woont, wordt altijd veel

vuurwerk afgestoken. ‘Die knallen en al

dat geld wat het kost, het is zo zonde. Ik

ga maar gewoon op tijd naar bed en

hoop erdoorheen te slapen.’

Op 2 januari zou ik de dochter bij haar

moeder ontmoeten. Ik was als eerste

aanwezig, maar op mijn bellen werd niet

opengedaan. Toen de dochter kort

daarna verscheen, gingen we met een

angstig gevoel naar binnen. We troffen

mevrouw in verwarde toestand aan. Ze

dacht dat de oorlog was uitgebroken. In

plaats van vuurwerk hoorde zij knallende

geweren en vallende bommen. 

Bij doorvragen bleek dat ze een paar

dagen voor Oud & Nieuw in bed was

gaan liggen, omdat ze zich niet lekker

voelde. Door uitdroging was ze lichame-

lijk en geestelijk in korte tijd sterk achter-

uit gegaan. 

Voor meer informatie: 

www.uwkompaan.nl

Geweren en bommen
Ouderen - ook in Bezuidenhout - zullen in de toekomst steeds langer thuis blijven

en voor zorg aangewezen zijn op hun directe omgeving. Die ‘omgeving’ is er niet al-

tijd. Daniëlle Kruger van Uw Kompaan ziet in haar praktijk bijna dagelijks wat daar-

van de gevolgen zijn. 

Plezier Portiers voor 

kindvriendelijk Bezuidenhout

Onder de naam de Plezier Portiers zijn kinderen uit de wijk de 

afgelopen maanden druk bezig geweest om Bezuidenhout kind-

vriendelijk te maken. Op 28 november werd het project afgerond

met de officiële onthulling van onder meer een speelroutekaart

(zie: www.denhaag.nl/kindvriendelijk) door stadsdeeldirecteur 

Lilianne Blankwaard. Om het fietstunneltje op de Juliana van 

Stolberglaan aangenamer te maken hebben de Plezier Portiers

met een kunstenaar muurschilderingen aangebracht. 

(Foto: Fred Geelen)
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Tarieven Bezuidenhout Nieuws verlaagd!

Enkele weken geleden ging bij mij het

licht uit. Opeens, voor mijn huis. In het

schijnsel van de straatlantaarn die pal

voor mijn erker staat, kon ik altijd rustig

de krant lezen. Nu moest de schemer-

lamp aan. Hoeveel licht die lantaarn gaf,

viel pas echt op als de lamp stuk was.

Dan was het gelijk pikkedonker in huis.

Gelukkig was de gemeente er steeds als

de kippen bij om een nieuw peertje in de

straatlantaarn te draaien.

Maar nu was er wat anders aan de hand:

de lantaarn had er niet de brui aan gege-

ven, maar gaf veel minder licht. Een brief

van de stadsdeeldirecteur bood ophelde-

ring: bij mij in de straat schijnt drie

maanden lang LED-licht. Dat is duurza-

mer, waarmee de directeur vast bedoelt

dat het minder stroom kost. En het is

nog goedkoper ook. Heel mooi, maar de

straat kan er wel wat anders uit gaan

zien, waarschuwt de gemeente: ‘Hier-

door kan de licht- en sfeerbeleving in uw

straat anders worden.’ Het vertrouwde

gele licht is wit geworden. Dat kan wel

zo zijn, maar als ambtenaren ambtelijke

taal als ‘licht- en sfeerbeleving’ in de

mond nemen, gaat er bij mij een lichtje

branden: hier ligt een moeilijk punt.

Na de proef met LED-licht mogen de

wijkbewoners zeggen wat ze ervan vin-

den. Het laat zich raden wat er veel te

horen zal zijn: de LED-straat ligt er een

stuk duisterder bij. En wat gebeurt er als

op straat het licht wordt gedimd: men-

sen voelen zich minder op hun gemak,

hoe veilig het in Bezuidenhout door-

gaans ook is. Toeval of niet: dezelfde

week dat het dimlicht aan ging, sloegen

de eerste vuurwerkvandalen toe. Tot een

flink eind in de nacht vlogen de strijkers

over het plein voor mijn huis. Een buur-

vrouw die na drie knallen de politie

belde, kwam van een koude kermis

thuis: Ja, mevrouw, de tijd van het jaar,

houd er maar rekening mee dat het

vaker gebeurt. Je zal maar in een min-

dere buurt wonen en na een inbraak van

de politie te horen krijgen: Ja, mevrouw,

u woont in een onveilige wijk, houd er

maar rekening mee dat het vaker ge-

beurt. Gelukkig belde de politie nog

terug met de belofte er echt achteraan

te gaan en reed er uiteindelijk een poli-

tieauto door de straat. De knallers gin-

gen ervan door, of lagen net in bed.

Dimlicht in de donkerste tijd van het

jaar, en het echte knallen moet nog be-

ginnen. Gelukkig blijft de feestverlich-

ting in de Theresiastraat nog wel even

branden.

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws tegen nog scherpere prijzen.  

Plaats Formaat Zwart/wit Steunkleur Full color

pagina 1 x 1 x 1 x

Binnenpagina 1/32 25,00 27,50 37,50

1/8 62,00 68,20 93,00

1/4 111,00 122,10 166,50

1/3 145,00 159,50 217,50

1/2 210,00 231,00 315,00

1/1 410,00 451,00 615,00

Achterpagina 1/8 80,00 88,00 116,00

1/4 150,00 165,00 217,50

1/3 190,00 209,00 275,50

1/2 260,00 286,00 377,00

1/1 480,00 528,00 696,00

De bovenstaande tarieven zijn vrij van BTW en gelden bij 1 x plaatsen. 
Bij opdrachten voor 3 of 5 x plaatsen gelden zeer aantrekkelijke kortingen. 
Zie voor een volledig tarievenoverzicht www.bezuidenhout.nl de tab ‘wijkkrant’.
Opmaak van uw advertentie is ook mogelijk. De kosten hiervoor bedragen € 12,50 per 
kwartier vrij van BTW. 
Neem de proef op de som en adverteer in Bezuidenhout Nieuws. 

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

Buurman John

Dimlicht Wist u dat…
● ● ● HydraGroup, aan de Juliana van

Stolberg, het eerste bedrijf in Den

Haag en het eerste schoonmaakbe-

drijf in de Randstad is met een 

Prestatieladder Socialer Ondernemen-

certificaat?

● ● ● de gemeente Den Haag en de

NS respectievelijk 5 miljoen en 1,5 mil-

joen euro investeren in de herinrich-

ting van Station Laan van NOI? Het

project begint in 2015. Het station ver-

werkt net zo veel reizigers als station

Hengelo of Rotterdam Blaak.

● ● ● sportvereniging VUC het 25ste

Buurthuis van de Toekomst is? Wet-

houder Karsten Klein opende het

buurthuis feestelijk op 13 november.

VUC laat maatschappelijke organisa-

ties, zoals wijkverenigingen, gebruik

maken van haar accommodaties.

● ● ● doe-het-zelf-winkel Fixet aan de

Laan van Nieuw Oost Indie ambassa-

deur is geworden van de Burenhulp-

centrale(BHC)? Vrijwilligers krijgen op

vertoon van hun BHC-pasje 10 procent

korting op het gehele assortiment.

Ook vrijwilliger worden? Bel of e-mail

Lies Bouts: 070-3470041 of

l.bouts@xtra.nl 

● ● ● zelfstandig wonende ouderen

gratis hulp kunnen krijgen bij hun

thuisadministratie? Denk daarbij aan

het maken van een overzicht van in-

komsten en uitgaven, het invullen van

formulieren of het contact leggen

met instanties. Meer informatie 

Joannemie van Dijk:  070-347 72 97 of

j.vandijk@voorwelzijn.nl

● ● ● 1.145 Bezuidenhouters de petitie

voor schone lucht hebben getekend?

1.000 Handtekeningen is voldoende

om als burgerinitiatief in de gemeen-

teraad te worden behandeld. De

handtekeningen worden nu op 

geldigheid gecontroleerd.

Ga voor al het nieuws in de wijk naar

www.bezuidenhout.nl



Colofon

En hoe goed kent u de wijk? Waar 

bevindt zich het hiernaast afgebeelde

detail? Stuur uw antwoord per e-mail of

brief naar de redactie (zie het colofon

voor de adresgegevens) en maak ook

kans op een boekenbon, beschikbaar 

gesteld door Advocatenkantoor 

Mr. E. Fransen.

Krant niet ontvangen, 

laat het ons weten

Heb oog voor detail, win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie is opnieuw door velen herkend. Het is een deel van de en-

tree van de Liduina basisschool in de Amalia van Solmsstraat. Merel van Dam mag de

boekenbon ter waarde van 15 euro ophalen in het Wijk- en Dienstencentrum Johannes

Camphuysstraat 25. 

dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op (070) 3477297

Edith Pedicure
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Met een leger van Zwarte Pieten bezocht Sinterklaas

op 23 november de Theresiastraat. Sint verloor nog

even een stukje van zijn staf, maar dat mocht de pret

van de vele aanwezige kinderen en hun ouders niet

drukken. Piet Rolando hield de sfeer er goed in met

eigentijdse sinterklaasliedjes.  (Foto: Ariane Gordijn)

Sint in de Trees

Manuele Face Lifting

Combinatie van diverse massagetechnieken.

Herstelt de elasticiteit van de huid.

Een aangename, ontspannende behandeling,

incl. epileren, peeling, dieptereiniging en masker.

Bij inlevering van deze advertentie 

een gratis ampul t.w.v. € 7,50

www.salonnolliekleijheeg.nl - (070) 385 41 71

€ 67,50

Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant

voor Bezuidenhout-Midden en -Oost.

De krant verschijnt 5 keer per jaar in een

oplage van 8.400 exemplaren.

Bezuidenhout Nieuws 40 wordt 

bezorgd in de week van 20-27 februari.
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