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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant voor

Bezuidenhout-Midden, -Oost en -West. 

De krant verschijnt 5 keer per jaar in een

oplage van 10.500 exemplaren. 

Bezuidenhout Nieuws 56 wordt bezorgd

in de week van 14 – 21 april 2017. Deadline

kopij en advertenties: 29 maart.
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Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 

Marjon Damen, Roeland Gelink, John

Hermse, Mark Hoogland, Elles Pleijter, 

Evelien ter Meulen, Rabia Yesildag, 

Sauvine Vos

Fotografie

Koen de Lange, Willem Verheijen (cover)

Vormgeving 

Leo Leeflang

Drukwerk 

Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 

Enkele voorbeelden: 

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclu-

sief 21% btw. Bij 3 of 5 keer plaatsen gel-

den aantrekkelijke kortingen. De kosten

voor het opmaken van een advertentie

zijn €12,50 per kwartier. 

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven

www.bezuidenhout.nl linker kolom ‘wijk-

krant’. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Of neem contact op met:

Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of

har100@ziggo.nl.

Robert Boer: 06-24 76 68 81 of

robert.boer@ziggo.nl

Adres

Johannes Camphuijsstraat 25

2593 CH  Den Haag

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.
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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.

Welkom bij de 
goedkoopste 

supermarkt van 
Den Haag

Theresiastraat 145, Den Haag

 Meer dan 80 PrijsKrakers 
per week!

 Vers belegde broodjes die u 
eventueel in de winkel kunt nuttigen.

Verse pizza, naar wens afgebakken 
in een traditionele steenoven.

Verse sushi, ter plekke bereid 
van superverse ingrediënten.

Uitgebreid grillassortiment: snacks 
als kip-borrelhapjes en gehaktballetjes, 
maar ook maaltijdelementen als 
spareribs en hele kip.

Verse maaltijden: 
Surinaams en Indisch. 

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
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De onderscheiding werd hen opgespeld door Ingrid van

Engelshoven, loco-burgemeester en wethouder voor

Haagse Hout, tijdens de nieuwsjaarsborrel van het Wijk-

beraad Bezuidenhout op 9 januari. De Stadsspeld is voor

burgers die zich ten minste tien jaar bijzonder hebben in-

gezet voor de Haagse gemeenschap. Annemiek Tromp is

als bestuurslid van het Wijkberaad Bezuidenhout al 25

jaar betrokken bij onder meer ‘groenzaken’, zoals de

Schenkstrook, het Haagse Bos en het knooppunt Laan van

Nieuw Oost-Indië. ‘De stille charme op de achtergrond,

maar niet minder effectief’, verwees Van Engelshoven naar

Tromps rol in het wijkberaad. ‘En kom niet aan haar

bomen’, weet de wethouder uit ervaring, ‘en dat gebruikt

Annemiek niet als een dreigement, maar als een teken van

haar betrokkenheid bij de belangen van dit stadsdeel.’ Yo-

rick Prinzen dankt zijn Stadsspeld aan zijn jarenlange inzet

als secretaris van het wijkberaad. Van Engelshoven ver-

klapte nog dat ze ‘behoorlijk’ samen met Prinzen heeft op-

getrokken in diens hoedanigheid van vastgoedmanager. 

V.l.n.r. Annemiek Tromp, Yorick Prinzen en Ingrid van Engelshoven. (Foto: Fred Geelen)

Stadsspeld voor twee

Bezuidenhouters

Sara (links) en Homaira uit

groep 7 hebben een hekel aan

pesten. (Foto: Rutger Wolf)

Anti-Pest dag op Dr. M. M. den Hertogschool

Deze dag werd georganiseerd door leerlingen uit

groep 7. Zij waren geschrokken van het nieuws

over een jongen die zelfmoord had gepleegd

omdat hij gepest zou worden. De leerlingen uit

groep 7 vinden dat dit niet kan. De dag die ze or-

ganiseerden stond geheel in het teken van pesten:

wat kan je er tegen doen, waarom zijn er pesters,

wat zijn meelopers, hoe voelt het om gepest te

worden en - het meest belangrijke - hoe kunnen

we er samen voor zorgen dat pesten stopt? De

hele school hangt nu vol met posters tegen pesten.

De Dr. M. M. den Hertogschool heeft een actief

beleid tegen pesten. Een leerkracht is pest-coördi-

nator en alle kinderen zijn op de hoogte van de

stappen die ze kunnen nemen als ze worden ge-

pest. De school werkt ook met de methode De

vreedzame school en doet er alles aan om dit ook

te zijn. De Anti-Pest dag is gefilmd en uitgezonden

door het NOS Jeugdjournaal. Ga voor het filmpje

naar: http://jeugdjournaal.nl/artikel/2153848-

sara-en-homaira-organiseren-dag-tegen-

pesten.html

‘Sterfietsroute blijft onveilig’

Het plan van de

gemeente voor de

sterfietsroute

over de Juliana

van Stolberglaan.

Bezuidenhouters Annemiek Tromp en Yorick Prin-

zen hebben de Stadsspeld van de gemeente Den

Haag ontvangen. 

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft de wethouder Ver-

keer half januari om opheldering gevraagd over de voor-

genomen ‘sterfietsroute’ over de Juliana van

Stolberglaan.

Op de Dr. M. M. den Hertogschool aan de Amalia van

Solmsstraat was op 19 januari een Anti-Pest dag.

De wethouder heeft een plan gepresenteerd voor een zoge-

naamde excellente fietsroute, maar feitelijk blijft de weg

fietsonveilig, meent de PvdD. Wethouder De Bruin (D66)

heeft plannen gepresenteerd om de Juliana van Stolberg-

laan opnieuw in te richten met een ‘sterfietsroute’. De weg

zou daardoor fietsveiliger worden. De fietsstrook die er nu

ligt zou volgens het plan echter maar fractie groter worden

en de rijbaan kleiner. Dit zorgt ervoor dat fiets en auto in

conflict blijven en het onveilig blijft voor fietsers. 

Het Wijkberaad Bezuidenhout en de Fietsersbond kwamen

eerder met een voorstel om een beter – vrijliggend - fiets-

pad te maken, maar de wethouder nam dit voorstel niet

over. Christine Teunissen, raadslid van de PvdD: ‘Als het

fietspad er niet veiliger door wordt, is het zonde van de in-

vestering. Het traject kan dan bovendien geen sterfiets-

route genoemd worden. De weggebruikers moeten er bij

een excellente route vanuit kunnen gaan dat het in principe

veilig is en prettig is om er te fietsen.’



De ontmoetingsplek in Bezuidenhout, waar tegen een 

geringe vergoeding ruimte beschikbaar is voor allerlei 

initiatieven uit de buurt. 

Voor, door en met buurtbewoners worden hier cursussen,

workshops, sportactiviteiten en andere bijeenkomsten 

georganiseerd op sociaal-, maatschappelijk-, creatief- en

sportief gebied.

Beschikbare ruimten: gymzaal, bewegingsruimte, 

creativiteitruimte, professioneel ingerichte keuken, 

eetkamer en een presentatieruimte.

Voor het aanbod kijk op www.puntzuid.nl 

Wil je zelf iets organiseren? Kijk eens op de website en

stuur een mail naar info@puntzuid.nl Wij nemen contact

met je op.

Buurthuis PuntZuid

Van Heutszstraat 12

2593 PJ  Den Haag
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Een kleine 2.200 kinderen hebben dit seizoen met

veel plezier gebruik gemaakt van de schaatsbaan in

de wijk. Het hoogtepunt was misschien wel het Be-

zuidenhout on ice-feest op 21 januari dat maar

liefst 120 kinderen trok. 

Het is tegenwoordig aangenaam verpozen op het

Spaarwaterveld. Dankzij de Bezuidenhut kunnen

kinderen en ouders langer en beter gebruik maken

van het veld. Het paviljoen beschikt over voorzie-

ningen, zoals wc's, terras en keuken, die het uiter-

mate geschikt maken als ontmoetingsplek, vooral

als het zonnetje schijnt. 

Bezuidenhut, meer dan een gezellig terras

Ook het Wijkberaad Bezuidenhout kijkt tevreden terug op

het schaatsseizoen in de wijk. Wat betreft het aantal deel-

nemende kinderen is geen record gebroken, maar wel wat

betreft opbouwtijd (op het pop up-park aan de Beatrixlaan

lag de baan er in anderhalf uur) en afbreektijd (op het

Spaarwaterveld lag de baan in 1 uur en 10 minuten weer

in de opslag). Het wijkberaad dankt dan ook alle circa 25

vrijwilligers voor het opbouwen, afbreken en toezichthou-

den. Dankzij hun inzet kon Bezuidenhout on ice ook dit

jaar weer een feestje worden. (Foto: Robert Boer)

Bezuidenhout on ice

weer geslaagd 

Maar de Bezuidenhut is voor meer gelegenheden te gebrui-

ken. Denk aan kinderverjaardagen, een high tea-middag,

vergaderingen van Verenigingen van Eigenaren of bijeen-

komsten van literatuurclubjes. De kosten voor dergelijke

bijeenkomsten bedragen 25 euro. Een van de huisregels is

dat de Bezuidenhut niet te is huur voor feesten en partijen.

Evenmin worden activiteiten met alcohol en elektrisch ver-

sterkte muziek toegestaan. Geïnteresseerd in het organise-

ren van een bijeenkomst in de Bezuidenhut? Kijk voor de

voorwaarden op bezuidenhut.nl of e-mail naar bezuiden-

hut@bezuidenhout.nl

Gérard Lemaître overleden 
‘Ik kan niet meer zo goed lopen, maar

dansen doe ik nog wel. Dansend op een

stoel, beweeg ik mijn armen. Dansen leer

je niet af.’ Dit vertelde Gérard Lemaître

als ‘bijzondere buur’ verleden jaar in het

juni-nummer van Bezuidenhout Nieuws

Op 14 december overleed hij, drie dagen

na zijn 80-ste verjaardag. In een in me-

moriam noemde de Volkskrant hem één

van de charmantste en aimabelste dansers

op het Nederlandse podium. 

(Foto: Willem Verheijen)



Langs de Gispenwinkel de Prins Clauslaan oversteken naar

de Theresiastraat. Het is een herkenbare route voor iedere

Bezuidenhouter die weleens vanaf het Centraal Station de

wijk inwandelt, of omgekeerd. Wie echter een plattegrond

van voor 3 maart 1945 erbij pakt, ziet dat er destijds een

heel andere traject moest worden afgelegd om bij het trein-

station te komen, dat toen nog Station Staatsspoor werd

genoemd. Waar je nu de kruip- en sluiproute via de Ko-

ninklijke Bibliotheek moet afleggen, liep je voorheen langs

statige panden aan de Jan Pietersz. Coenstraat en de Pieter

Bothstraat. De straten verdwenen, de namen keerden later

terug in Bezuidenhout-West. 

Waar nu de Prins Clauslaan is, lag eerder de Eerste van den

Boschstraat. Deze straat, kortweg ook wel de ‘Eerste’ ge-

noemd, was een van de langste straten van de wijk en liep

net als de Laan van Nieuw Oost-Indië van de Bezuiden-

houtseweg tot aan de Schenkkade. Het restant van de ori-

ginele ‘Eerste’ heet nu de Van den Boschstraat. De

Theresiastraat begon ooit ter hoogte van waar nu restau-

rant Bij Mauce ligt. Het eerste deel van de straat heette

vroeger de Derde van den Boschstraat.  

Verplaatste monumenten

De bommen die op 3 maart 1945 vielen, vaagden ook de

twee mooiste pleinen in Bezuidenhout van de kaart. Op de

plek waar nu tramhalte Ternoot is, lag voor het bombarde-

ment het Juliana van Stolbergplein. Het ‘leeuwenmonu-

ment’ dat het plein sierde - ook wel de ‘zandloper’

genoemd en opgericht ter herinnering aan de geboorte van

prinses Juliana in 1909 - overleefde het bombardement en

verhuisde in 1956 naar het Stuyvensantplein in Bezuiden-

hout-Oost. 

Op enkele honderden meters van het Juliana van Stolberg-

plein, ongeveer waar nu de Dr. M.M. den Hertogschool

staat, lag ooit het statige Louise de Colignyplein. Ook hier

kwam het monument midden op het plein ongeschonden

uit het geweld. Het Juliana van Stolbergmonument werd in

1954 verplaatst naar de Koningin Marialaan. Aan de voet

Meer dan vijfhonderd doden, duizenden gewon-

den, twaalfduizend daklozen, meer dan driedui-

zend verwoeste of zwaar beschadigde woningen.

Het bombardement van 3 maart 1945 op Bezuiden-

hout veranderde niet alleen de levens van veel

mensen drastisch, maar ook de plattegrond van de

wijk. 

Bombardement 3 maart 1945

Verdwenen straten en pleinen

De situatie in Bezuidenhout na het

bombardement: 

rood     =  verwoest door brand; 

blauw  =  onherstelbaar beschadigd;

groen  =  licht beschadigd. 

(Foto’s: Haags Gemeentearchief)

Stichting 3 maart ’45



van het monument worden jaarlijks de kransen gelegd ter

herinnering aan het bombardement. 

Verdere metamorfose

Het bombardement is niet de enige oorzaak van het ver-

dwijnen van veel historische panden en straten in Bezui-

denhout, maar het gaf wel de aanzet voor de verdere

metamorfose van de wijk die inmiddels een bruisende mix

vormt van oude en nieuwe architectuur. Zo betekende ook

de naoorlogse verandering van het stationsgebied het einde

van een aantal prachtige straten en panden (onder andere

de eerder genoemde Jan Pietersz. Coenstraat en Pieter

Bothstraat). 

Het verhaal van het bombardement wordt jaarlijks rond 3

maart herdacht. Daarnaast is het verhaal verbeeld in een

historische wandelroute langs dertien informatieborden die

door Stichting 3 maart ’45 en wijkbewoners is gereali-

seerd. Meer informatie vindt u op www.bb45.nl.
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Bezuidenhout heeft twee wijkagenten: Ernst Käude-

rer en Hans van der Linde. Zij zijn de schakel tussen

wijkbewoners en politie als het gaat om veiligheid.

In deze rubriek vertellen zij hoe u uw eigen veilig-

heid en die van anderen zoveel mogelijk kunt waar-

borgen. 

Communicatie

Op zondag 5 maart 2017 vindt de jaarlijkse herdenking

van het bombardement op Bezuidenhout plaats. Stich-

ting 3 maart ’45 nodigt u uit hierbij aanwezig te zijn

en gezamenlijk stil te staan bij deze zwarte dag in de

geschiedenis van Den Haag. 

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

- 10.00 uur:  herdenkingsdienst 

                        (Christus Triumfatorkerk)

- 12.00 uur:  kranslegging voor de slachtoffers 

                        (Juliana van Stolbergmonument)

- 13.00 uur:   herdenkingsconcert 

                        (Koninklijk Conservatorium)

Zie voor meer informatie

www.bezuidenhout.nl/3maart45

Herdenking 
bombardement
op 5 maart

SMS-berichten op de mobiele telefoon ontvangen en extra

ogen en oren vormen voor de politie? Met SMS-Alert in-

formeert de politie u over actuele incidenten in de wijk en

kunt u als wijkbewoner de politie helpen bij bijvoorbeeld

het opsporen van een inbreker, of het terugvinden van een

vermist kind of gestolen auto. SMS-Alert blijkt een succes-

vol middel bij het oplossen van dit soort zaken, vooral

dankzij tips en andere bruikbare gegevens van burgers.

Ziet u een verdacht persoon, dan is het belangrijk dat u

een goed signalement van die persoon opgeeft. Let daarbij

naast kleding, tassen en vervoermiddel, vooral ook op ken-

merken die niet gemakkelijk te veranderen zijn, zoals kleur

van de huid en de ogen, haardracht en bijzondere gelaats-

kenmerken. Maakt u liever anoniem melding van een inci-

dent of iets verdachts, gebruik dan de zogenaamde M-lijn

(0800-7000). Voorkomen is beter dan genezen. Criminelen

en personen die babbeltrucs verkopen hebben het regelma-

tig op ouderen gemunt. Aan de vitrage en de potjes met

planten voor het raam zien ze vaak al waar hun potentiële

slachtoffer woont. De wijkagent adviseert dan ook uw wo-

ning zo ‘neutraal’ mogelijk te houden. Wordt u onver-

hoopt toch het slachtoffer van bijvoorbeeld een

babbeltruc, bel dan direct de politie. Die kan zo meteen in-

schatten of het om een incident gaat of dat het probleem

meer mensen in de buurt treft. En minstens zo belangrijk;

direct de politie bellen vergroot de kans dat de dader snel

gearresteerd wordt. Het algemene nummer van de politie is

0900-8844. Wilt u direct assistentie van de politie, dan

mag u gebruik maken van het 112-nummer. Ook in het

laatste geval is het belangrijk een goed signalement van de

dader(s) te geven. 

Ernst Käuderer en Hans van der Linde 

Hans van der Linde neemt na tien jaar per 1 maart afscheid

als wijkagent in Bezuidenhout. Hij gaat naar Benoorden-

hout en wordt opgevolgd door Evert-Jan Rusticus.

De wijkagent over 



Autobedrijf Houtwijk ‘Bezuidenhout’

Autobedrijf Houtwijk

Johan van Hoornstraat 39

zijstraat Laan van N.O.I

(070) 383 84 05

info@autohoutwijk.nl

www.autohoutwijk.nl

Beter een goede buur

dan een verre dealer!
 

Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

Sinds 1935 verzorgen wij de begrafenissen van
huisdieren.Later werd het mogelijk om huisdieren te
cremeren; ook in Den Haag.

Ons crematorium onderscheidt zich door een huiselijke
sfeer. Door onze ruime openingstijden zijn wij in staat een
goede service te verlenen.

Met uw persoonlijke wensen houden wij rekening en bieden
u de gelegenheid om op een waardige manier afscheid te
nemen van uw huisdier.

Indien u niet in staat bent uw huisdier zelf te brengen, 
kunnen wij voor vervoer zorgen, zowel bij u thuis als 
vanaf de dierenarts.

Het crematorium is op werkdagen geopend van 9.00 uur 
tot 21.00 uur. Zaterdag, zondag en op feestdagen van 
14.00 uur tot 18.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak.

De as wordt door ons regelmatig over zee verstrooid. 
Bij individuele crematie kunt u de bestemming van de as 
zelf bepalen. U kunt de as een vaste plek geven in een 
door u gekozen urn, of de as zelf verstrooien. 
U krijgt de as dan mee in een asbus.

Voor informatie: 

Adres: Orionstraat 8 - 2516 AS  Den Haag (Binckhorst)
Voor afspraken en informatie zijn wij 24 uur per
dag telefonisch bereikbaar op: (070) 382 55 00
www.haaglandencrematorium.nl

(Advertentie)

Familiebedrijf Alexandria bv onderscheidt zich door het leveren van herkenbaar en hoog-

waardig vakwerk, dat gepaard gaat met een uitstekende service op basis van jarenlange 

praktijkervaring. Wat ons bedrijf bijzonder maakt, is de liefde en trots voor ons vak. 

Vraag vrijblijvend een offerte aan 

op www.alexandriabv.nl voor 

een van onze diensten.

ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS IS DE AANNEMER VOOR HET BEZUIDENHOUT
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Peter van Velzen, al sinds de jaren ’80 actief voor de bewo-

nerscommissie Boze Emma, legt uit hoe het zit met het

grondwaterprobleem in Bezuidenhout: ‘Als het langdurig

regent dan stijgt het grondwaterpeil. Daarbij hebben wij in

Bezuidenhout niet alleen te maken met het regenwater dat

in onze eigen wijk valt, maar vooral ook met het regenwa-

ter dat neerkomt in het gebied vanaf de duinen en onze

wijk. Omdat wij lager liggen dan het duingebied en Be -

noordenhout, zakt het water daar onze kant op. In onze

wijk kan het overtollige water alleen via de sloten langs het

Haagse Bos en de Schenk worden afgevoerd. Volgens het

hoogheemraadschap is die afvoercapaciteit simpelweg te

gering. Verschillende bewoners zo rond de Emmastraat en

Adelheidstraat kunnen dan ook verhalen vertellen over on-

dergelopen kelders en volgelopen kruipruimten. In de loop

der jaren hebben veel bewoners wel waterkerende maatre-

gelen genomen, maar toch.’

Flashfloods

Van Velzen vertelt dat de bewonerscommissie Boze Emma

zich al jaren druk maakt over de grondwaterproblematiek.

‘Dat weet de gemeente maar al te goed.’ Hij verwijst naar

de tv-beelden van modderstromen als gevolg van zware re-

genval in Duitsland, Frankrijk of Engeland. ‘We moeten

niet denken dat deze zogenaamde ‘flashfloods’ ons niet

kunnen overkomen. Hoogleraren uit Delft hebben ons ver-

zekerd dat het niet de vraag is óf we een keer een flash-

flood gaan krijgen, maar wanneer.’ Volgens Van Velzen

onderkent de gemeente het probleem wel degelijk, maar de

oplossingen waarmee ze komt zijn onvoldoende toepas-

baar op de korte termijn. ‘Het blijft bij plannenmakerij

zonder concreet te worden. Wij willen dat de gemeente in

actie komt, zodat wij droge voeten houden in Bezuiden-

hout.’ 

Utrechtsebaan

Een van de plannen van de gemeente is het aanleggen van

waterpleinen voor de tijdelijke opvang van overtollig

water. ‘Hoe die waterpleinen er uitzien en waar ze in de

stad komen, is allemaal nog volledig onduidelijk’, stelt Van

Velzen. ‘Ondertussen is in onze wijk - niet alleen met al

zijn woningen, maar ook met de ministeries, de kantoren

en het Nationaal Archief - de schade niet te overzien als de

boel onder water loopt. Je moet er niet aan denken. Toen

kreeg ik het idee om de Utrechtsebaan als waterberging in

te zetten. Dat is namelijk één grote betonnen bak. Pomp

die vol met water als de nood echt aan de man is en voer

dat water geleidelijk weer af wanneer het kan.’ Dat de

Utrechtsebaan, toch een belangrijke verkeersader voor de

stad, dan tijdelijk niet begaanbaar is, is volgens Van Velsen

niet het grootste probleem: ‘Nood breekt wet. De schade

van een flashflood zal vele malen groter zijn dan de econo-

mische schade van auto’s die tijdelijk niet via de snelweg de

stad in kunnen. Simpel.’

Steun

De bewonerscommissie heeft de gemeente inmiddels opge-

roepen om de optie van de Utrechtsebaan als waterberging

serieus te onderzoeken. ‘Naar onze mening moet het rela-

tief eenvoudig en vlot te realiseren zijn. Beschouw het des-

noods als tijdelijke maatregel voor de komende tien à

vijftien jaar, zodat er tijd kan worden gewonnen voor een

mogelijke structurele oplossing. Naast steun uit de hoek

van het hoogheemraadschap en van verschillende mensen

die er verstand van hebben, omarmt ook de Haagse Stads-

partij ons idee. Zij combineren ons plan met het nemen

van maatregelen rondom de vermindering van fijnstof.’ Of

de gemeente daadwerkelijk tot actie over gaat weet Van

Velzen niet. ‘Helaas hebben we nog geen reactie gekregen

van de gemeente, maar we laten het er niet zo maar bij zit-

ten.’

Peter van Velzen: ‘Pomp de Utrechtsebaan vol met water als de nood 

echt aan de man is.’ (Foto: Koen de Lange)

Ze komen steeds vaker voor: korte maar hevige

hoosbuien. Bezuidenhout is hier extra gevoelig

voor, omdat het grondwaterpeil in de wijk lastig te

beheersen valt. Kijk maar naar de kelders en kruip-

ruimtes die zo nu en dan onderlopen. De bewoners-

commissie Boze Emma waarschuwt zelfs voor meer

onheil. In noodgevallen zou de Utrechtsebaan als

waterberging soelaas kunnen bieden.

Mark Hoogland 

Utrechtsebaan onder water,

droge voeten in de wijk



Schoonheidssalon Nollie Kleijheeg
Wintertijd

Aloë Vera Facelifting Dr. Eckstein

               

               

Van Alphenstraat 60a
2274 NC  Voorburg
070 383 42 62 - 06 547 412 60

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

AUTO SERVICE MULDERS
PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK

BANDEN – A.P.K – BEURTEN

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat   

Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl

Paulinastraat 88 - 2595 GK  Den Haag 

www.salonnolliekleijheeg.nl - 06 23659531

l Stimuleert de huidfuncties        

l Een zichtbare verfijning van het huidoppervlak 

l Ook de hals en rond de ogen 

l U zult versteld staan van het resultaat

€45,-

Cornelis v/d Lijnstraat 128 b - 2593 CM  Den Haag

06 295 557 45

www.ariestweewielerservice.nl

Arie’s Tweewieler Service

reparatie van alle merken rijwielen

TIMBER
INSTALLATIE EN ONDERHOUDSBEDRIJF

Maystraat 106 - 2593 VZ  Den Haag - T: 06-43432262
www.timberonderhoud.nl - info@timberonderhoud.nl

Loodgieterswerk

Dakwerk

CV Installatie

Verbouwingen

Totaal onderhoud
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Na het openen van de Bezuidenhut, het paviljoen op het

Spaarwaterveld waar vooral kinderen en hun ouders te-

recht kunnen, sprak Jacob Snijders van het Wijkberaad Be-

zuidenhout de ambitie uit dat Bezuidenhout de leukste

wijk voor ouderen moet worden. Bij het beantwoorden

van de vraag ‘hoe’ betrok Snijders eerst Bezuidenhouter

Stef Desserjer en vervolgens ook Stef Beun van de welzijns-

organisatie Voor Welzijn. Het drietal concludeerde dat je

met een zorgcoöperatie ouderen in elk geval in staat kunt

stellen om langer en prettiger in de wijk te blijven wonen.

‘Toevallig kwam in dezelfde periode de gemeente met de

uitnodiging aan het wijkberaad om mee te denken over de

vraag hoe je door zorginnovatie nog beter tegemoet kunt

komen aan de wensen en behoeften van de mensen in

Haagse Hout. De gemeente had daar ook geld voor be-

schikbaar. Zo kwamen twee ontwikkelingen mooi samen

en is het Wijkberaad Bezuidenhout nu samen met de Stich-

ting Voor Welzijn en ondersteund door de Gemeente Den

Haag druk bezig met het opstarten van een zorgcoöpera-

tie’, vertelt Stef Desserjer namens de initiatiefnemers.

De beste zorg 

Bij de voorbereidingen voor de zorgcoöperatie is onder

meer met ouderen en werknemers in de zorg gesproken.

Desserjer: ‘In die gesprekken viel onder andere op dat

zowel de ouderen als de zorgverleners de beste zorg willen.

Maar in de praktijk vinden ouderen het niet prettig dat ze

voor iedere specifieke hulpvraag een andere zorgverlener

op bezoek krijgen. En op hun beurt vinden de verzorgen-

den soms dat ze de ruimte niet hebben om iets extra’s te

doen vanwege de beperkte tijd die ze hebben. Als de zorg-

vragers en de zorgaanbieders allebei hetzelfde willen, dan

moet het toch lukken om dat te organiseren?’ 

De zorgcoöperatie Haagse Hout wil er zijn voor ouderen

die hulp of advies nodig hebben. Daarbij kan het gaan om

medische verzorging, maar ook om huishoudelijke hulp of

assistentie bij het opstellen van een aanvraag voor een ver-

goeding voor een mantelzorger. Ook mensen die vanuit de

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) al een per-

soonsgebonden budget ontvangen, kunnen van de zorgcoö-

peratie gebruik maken. Voor de zorg die onder de Wmo

valt, betaalt de gemeente de kosten. Hiervoor zijn wette-

lijke tarieven vastgelegd. Desserjer: ‘Omdat de zorgcoöpe-

ratie Haagse Hout bijvoorbeeld geen overhead en dus veel

lagere kosten heeft, kunnen we de zorg in veel gevallen

goedkoper leveren dan het wettelijk vastgestelde tarief.

Door het verschil kunnen we dus iets extra’s bieden, bij-

voorbeeld de inzet van een hoger gekwalificeerde medewer-

ker.’

Maatwerk

In feite kan de zorgcoöperatie alle hulp bieden die valt

onder de Wmo. Het uitgangspunt is dat de aanvrager zelf

aangeeft waar hij of zij behoefte aan heeft. Om maatwerk

te kunnen leveren, is binnen de zorgcoöperatie een breed

netwerk van mensen nodig die voldoen aan alle wettelijke

eisen. Anders dan de huidige praktijk in de zorg streeft de

zorgcoöperatie naar een één op één relatie tussen klant en

zorgverlener. Desserjer: ‘Daarmee willen we dus tegemoet

komen aan de grootste wens van zowel de oudere als de

verzorgende. Bovendien proberen we zoveel mogelijk met

lokale mensen te werken zodat de zorg geleverd wordt

door iemand uit de nabije omgeving. Dat geeft extra ver-

trouwen en de verzorgende kan snel bij de klant zijn.’ 

Daarbij helpt het dat in Haagse Hout veel zelfstandige on-

dernemers zijn verenigd in een zzp-netwerk. Zo hebben al

meerdere verpleegkundigen bij voorbaat hun diensten aan-

geboden aan de zorgcoöperatie. Daarnaast zijn er mensen

die ouderen als dagbesteding een activiteit willen aanbie-

den, bijvoorbeeld een museumbezoek, een cursus geschie-

denis of ‘gewoon’ samen boodschappen doen. ‘Het

belangrijkste is natuurlijk dat we activiteiten gaan aanbie-

den waar ouderen in geïnteresseerd zijn. Daarom roepen

we ook elke oudere in Bezuidenhout, Mariahoeve, Marlot

of Benoordenhout op: als u een wens of een vraag hebt,

meld die dan, zodat wij eraan kunnen werken om daar zo

goed mogelijk op in te spelen.’

Wilt u prettig zelfstandig blijven wonen in Haagse Hout

en is een beetje hulp hierbij welkom? Of kent u iemand

die wij met de zorgcoöperatie Haagse Hout kunnen hel-

pen? Neem dan contact op met de zorgcoöperatie Haagse

Hout: 070-347 7297 of zorgcoop@bezuidenhout.nl. U kunt

zich ook aanmelden via de ouderenconsulenten van Stich-

ting Voor Welzijn in Haagse Hout.

Maaltijdgroep Bezuidenhout biedt ouderen gezelligheid. (Foto: Willem Verheijen)

Ouderen in Bezuidenhout, Mariahoeve, Marlot en

Benoordenhout kunnen binnenkort gebruik maken

van de diensten van een lokale zorgcoöperatie. Dit

initiatief stelt ouderen in staat zo lang mogelijk op

een prettige manier in hun eigen omgeving te blij-

ven wonen.  

Marjon Damen

Zorgcoöperatie Haagse Hout

Lokale zorg en ondersteuning voor ouderen 



Voor een afscheid in huiselijke kring, kerk, crematorium, begraafplaats, clubhuis of anders. Met jarenlange ervaring. 

Rouwcentra in de buurt of thuis opbaren en stijlvol vervoer o.a. Daimler, CX, DS, Traction Avant en Cadillacs.

Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend, oriënterend en kosteloos gesprek. Kosteloos bespreken en vastleggen 

van uw uitvaartwensen. U bent welkom met elke uitvaartpolis of zonder.

Stijl & Traditie Uitvaartzorg

Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.

Dag & Nacht 070 70 70 007 of 06 573 44 442

Persoonlijk & Warmbericht@stijlentraditie.nl - www.stijlentraditie.nl - De Eerensplein 31- 2593 NB  Haagse Hout

Parels
Tijdens de Parelroute op 24 juni kan iedereen jouw talent aanschouwen. De

afgelopen jaren heeft men al kunnen genieten van sieraden, knutsel work-

shops voor kinderen, glas in lood maken, verhalenverteller, huiskamercon-

cert, schilderkunst, beeldhouwen en cabaret. 

Nieuw talent is welkom! 

Meld je snel aan, graag voor 17 maart. Het aantal parels is beperkt (com-

merciële deelname is uitgesloten). Zowel jong als oud kan zich aanmelden,

ook kinderen zijn welkom. Deelname als Parel is gratis en voor publiciteit

wordt gezorgd. 

Aanmelden bij: Parelteam van Wijkberaad Bezuidenhout. 

Tel.: 070 - 347 72 97 of e-mail: parels@bezuidenhout.nl. 

Na aanmelding bespreekt het Parelteam de mogelijkheden met u.

Toon je talent tijdens 

de Parelroute Bezuidenhout

Heb jij:

n Een bijzondere passie, hobby, verzameling of gave?

n Wil je jouw talent graag met je wijkgenoten delen? 

n Heb je tijd op zaterdag 24 juni a.s.?

n Woon je in Bezuidenhout?

Meld je aan als ‘Parel van Bezuidenhout’. Jij maakt dan

kans om mee te doen als een van de Parels tijdens de

negende Parelroute Bezuidenhout op zaterdag 24 juni

aanstaande.

Wat kan ik verwachten? 

Bewoners met een bijzondere passie, hobby, verzameling

of gave, die daarover willen vertellen, stellen hun huis of

atelier open voor het publiek. Als je meedoet, krijg jij een

plekje in de folder waarin alle deelnemende Parels van de

route staan. 
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Jay Riem Vis is een creatieve jongen die op zijn telefoon of

tablet, naar eigen zeggen, ‘erg veel’ YouTube-filmpjes kijkt.

‘Anderhalf jaar geleden zag ik een filmpje met bewegende

Lego-poppetjes dat ik erg leuk vond. Dat kan ik ook, dacht

ik, en zo is het begonnen.’ Het resultaat is een eigen You-

Tube-kanaal - ‘Jay Eland Mini Movies’- met daarop zelf

gemaakte Lego-filmpjes. 

Stop motion

Jays grote voorbeeld is Michael Hickox. ‘Hij maakt toffe

stop motion filmpjes met Lego-poppetjes.’ Jay legt in detail

uit wat een stop motion filmpje is: ‘Van iedere pose van

een Lego-poppetje maak je een foto. Vervolgens verzet je

het poppetje en maak je opnieuw een foto. Zo ga je door

tot je je verhaal klaar hebt. Als je dan al die foto’s snel ach-

ter elkaar afspeelt, komt het Lego-poppetje tot leven en

heb je dus een filmpje. Voor 25 seconden film heb ik tot

wel vijftig foto’s nodig.’ 

Voor wie denkt dat Jay voor zijn filmwerk een studio ge-

bruikt, heeft het mis. Hij pakt zijn telefoon erbij om te

laten zien hoe hij te werk gaat: ‘Ik zet de telefoon op mijn

bureau en richt de camera op een filmset van Lego-poppe-

tjes. Op mijn telefoon zit ook een applicatie - PicPac - die

van de foto’s die ik schiet uiteindelijk een filmpje maakt.

Met een andere app - Videoshow - bewerk ik het filmpje

met bijvoorbeeld wat extra effecten. Soms heb ik een film-

pje in een uur af, maar soms ben ik er ook de hele middag

mee bezig. Het verzetten van alle poppetjes is een secuur

werkje. Zeker als je weet dat ze niet altijd willen blijven

staan zoals ik dat wil.’ 

Vloggen

‘Mijn filmpjes zijn toch vaak een beetje gewelddadig van

aard’, verontschuldigt Jay zich bijna. ‘Zelf ben ik dat na-

tuurlijk niet, maar met een verhaallijn waarin actie zit, kan

ik veel van mijn Lego-poppetjes en auto’s gebruiken, en dat

maakt voor mij het maken van een filmpje zo leuk. De in-

houd van de filmpjes verzin ik ter plekke.’ 

Jay vertelt dat hij inmiddels tien Lego-filmpjes op zijn You-

Tube-kanaal heeft staan. ‘De gestolen McLaren’ is toch wel

zijn favoriet en blijkbaar ook van anderen, want dat film-

pje is al meer dan honderd keer bekeken. ‘Mijn moeder

had het filmpje op haar Facebook gedeeld en daardoor

nam het aantal views wel toe.’ 

Om veel views en volgers op YouTube is het Jay allemaal

niet te doen: ‘Het zou leuk zijn als ik ontdekt word, maar

ik maak filmpjes omdat ik het leuk vind om te doen. En ik

wil nieuwe dingen blijven proberen. Zo ben ik in de kerst-

vakantie begonnen met het maken van vlogs. Daarin vertel

ik dat ik een Lego-robot aan het bouwen ben en hoe groot

die robot moet worden en welke klussen hij in huis kan

doen. Het bouwen van die robot kost veel tijd en die heb

ik nu wat minder, omdat ik namelijk net op de middelbare

school zit. Mijn volgende vlog zal ik pas maken in mijn

volgende schoolvakantie.’

Architect of cabaretier 

Op de vraag of Jay in de toekomst iets met film wil gaan

doen, is het antwoord resoluut: ‘Nee, ik wil later liever ar-

chitect of cabaretier worden. Het beroep van architect

komt misschien nog het meest in de buurt van mijn Lego-

hobby: het willen bouwen van dingen.’ En het vak van ca-

baretier? ‘In 2014 zag ik de oudejaarsconference van Youp

van ’t Hek op televisie en ik mocht zijn grapjes wel. Op

YouTube liet mijn moeder nog wat filmpjes van Youp zien

en toen was ik verkocht. Dit jaar ga ik zelfs met mijn opa

naar een voorstelling van Youp. Daar heb ik heel veel zin.’ 

Ga voor de Lego-filmpjes van Jay naar YouTube en zoek op

‘Jay Eland Mini Movies’.

Jay Riem Vis: ‘Ik wil later liever architect of cabaretier worden.’ (Foto: Koen de Lange)

Hij is pas 12 jaar, maar zo jong als hij is, heeft Be-

zuidenhouter Jay Riem Vis al een eigen YouTube-

kanaal. Op ‘Jay Eland Mini Movies’ zijn zijn video’s

met bewegende Lego-poppetjes te bewonderen.

De productie stokt nu even, want zijn middelbare

schoolcarrière krijgt voorrang.

Mark Hoogland

Bijzondere buur: Jay Riem Vis

‘Ik wil nieuwe dingen blijven proberen’
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‘Een ongelooflijk belangrijk stukje stad’, zo omschrijft

Revis (Stadsontwikkeling) CS Oost, het gebied tussen Den

Haag CS en Bezuidenhout, met het Nationaal Archief en

de Koninklijke Bibliotheek. ‘Iedereen komt ermee in aanra-

king, of je nu met de auto of met de trein binnenkomt. Het

ligt tussen het groen en het centrum, het ligt tegen Bezui-

denhout aan en het is heel erg in ontwikkeling.’

De gemeente heeft grote plannen voor CS Oost, maar de

ontwikkeling waar Revis het over heeft, is tot nu toe

vooral te zien aan het Anna van Buerenplein, met het ver-

nieuwde Babylon en het gebouw van de Universiteit Lei-

den. Verder moet er nog heel veel gebeuren: om de

doorgaande wandelroute vanuit de binnenstad - de Haagse

Loper - door te kunnen trekken naar het begin van de The-

resiastraat, moet een flink deel van de Koninklijke Biblio-

theek (KB) tegen de vlakte. Het resterende deel van de KB

krijgt een fikse opknapbeurt, over de Utrechtsebaan komt

een overkapping en op de Grotiusplaats verrijzen twee

woontorens.

Die woontorens en een nieuw groen plein bovenop de

Utrechtsebaan staan helemaal vooraan in de plannen die

Revis en zijn collega Joris Wijsmuller op tafel hebben ge-

legd. Als het papierwerk rond is, zou nog dit jaar de Groti-

usplaats in een bouwterrein kunnen veranderen. Goed

nieuws voor Bezuidenhout, zegt ook het wijkberaad over

de bouwplannen: de wijk komt weer een stukje dichter bij

de stad te liggen. Maar de buurt houdt het hart ook vast:

komt het allemaal wel zover? Volgt er op de toekomstmu-

ziek die de plannen nu nog grotendeels zijn straks niet een

oorverdovende stilte? Tenslotte gaat het nog slechts om een

visie de zich over jaren uitstrekt, en nog niet om behapbare

plannen voor de korte termijn. Staan er straks twee flats

met woningen en winkels op de Grotiusplaats met alle

extra drukte die dat met zich meebrengt, terwijl de rest van

het gebied daar sterk bij achterblijft, inclusief de wat un-

heimische kruip-door-sluipdoor route naar het Centraal

Station die er al jaren ligt?

Revis kan zich die zorgen van de buurt heel goed voorstel-

len. ‘Die herken ik, want ik ben ook heel hard iedere dag

aan het knokken om te zorgen dat we de gebiedsvisie die

we hebben ook zo goed mogelijk realiseren. Dat is een

zaak van lange adem, dat moet je stap voor stap doen. Ik

wil daar altijd de buurt bij betrekken, ook als de visie die

er nu ligt concreet wordt.’ Revis houdt de buurt voor dat

ze niet hoeft te vrezen dat het in dat gebied te druk wordt,

met te veel mensen en voorzieningen op een beperkte

ruimte. ‘Daar zou ik me niet zoveel zorgen over maken.

Het is echt een heel mooi gebied dat zich leent voor ver-

dichting, net als we in het centrum al hebben gedaan. Vol-

gens mij is het echt goed dat dit stukje zich hoogstedelijk

ontwikkelt. Als gebouwen de lucht ingaan, moet je ervoor

zorgen dat je de openbare ruimte beter en mooier inricht.’

Het deel van de Koninklijke Bibliotheek waar nu nog het

Letterkundig Museum (tegenwoordig Literatuurmuseum)

zit, vormt letterlijk een sta-in-de-weg voor de Haagse

Loper. Dat gebouw moet tegen de vlakte, maar het is niet

de gemeente Den Haag die daarbij de knopen doorhakt en

de portemonnee trekt. Het Rijk zal moeten beslissen hoe-

veel ze ervoor over heeft om de verouderde KB op te knap-

pen. ‘Voor het hele gebouw geldt dat je keuzes moeten

maken: ga je renoveren, ga je slopen en nieuwbouw neer-

zetten. Hoeveel geld is ervoor nodig?’ 

Kansen genoeg voor het Rijk om ‘een royaal gebaar’ te

maken, denkt Revis, maar er zijn nog wel wat hobbels te

nemen, heeft hij gemerkt. ‘Het Rijk heeft nogal veel interne

sores om te bepalen waar de portemonnee moet worden

getrokken. Ik ben bij gesprekken geweest waarbij iedereen

de zwarte piet aan elkaar geeft. Dat vind ik eigenlijk een

slechte zaak, dus ik zou het Rijk willen oproepen: maak

nou gewoon een royaal gebaar. Het is dé Koninklijke Bibli-

otheek van héél Nederland, waar we echt trots op mogen

zijn, dat is een nationaal instituut. Daar moet je gewoon in

willen investeren. Hetzelfde Rijk heeft ook het lef om een

schilderij als Victory Boogie Woogie te kopen of die twee

Een plein bovenop de Utrechtsebaan, nieuwe flats, een wandel-

route naar de binnenstad: met de plannen voor CS Oost staat

Bezuidenhout de komende jaren heel wat te wachten. En dan

worden ook nog rioleringen vernieuwd en straten opgeknapt.

‘Zoveel investeren in één wijk achter elkaar, dat kan de ge-

meente niet altijd overal doen’, zegt wethouder Boudewijn

Revis in een gesprek met Bezuidenhout Nieuws. Toch leven er

veel zorgen: heeft de gemeente er wel genoeg oog voor dat al

die nieuwbouw niet ten koste gaat van de leefbaarheid van de

wijk?

Interview wethouder Boudewijn Revis

‘Bezuidenhout gaat heel erg veel 

John Hermse
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 mooier worden’

Rembrandts uit Frankrijk. Dit is nu zo’n investering waar-

van ik zeg: ga nou niet je tijd verdoen aan potje a of potje

b, ministerie zus of ministerie zo. Hier moet je vanuit je

nationale trots in willen investeren. Het zou pennywise

poundfoolish zijn als je alleen het strikt noodzakelijke

doet, dan zitten we over tien jaar weer naar elkaar te kij-

ken.’

Voor de zekerheid bevatten de plannen voor CS Oost nog

een goedkopere optie, waarbij er veel minder gesloopt

wordt bij de KB, maar die variant valt in slechte aarde bij

het Wijkberaad Bezuidenhout. ‘Model 2 betekent langdu-

rige verslechtering van de huidige minimale en sociaal niet

veilige verbinding tussen het centrum van Den Haag en Be-

zuidenhout’, schreven de wijkvertegenwoordigers aan de

gemeente, die met een beter alternatief zou moeten komen,

mocht de visie die er nu ligt toch niet haalbaar zijn.

‘Ik snap heel goed dat er onzekerheden zijn’, antwoordt

Revis, ‘maar ik heb daar geen negatief gevoel bij dat ik

denk: ach en wee. Het voordeel van een heel onaantrekke-

lijke terugvaloptie is dat iedereen zich harder inspant voor

het beste plan. Je moet ook realistisch en eerlijk zijn, het is

dan verstandig om meerdere modellen te hebben, maar ik

ga liever voor het hoogst haalbare. Het zou mooi zijn als

iedereen zou zeggen: schouders eronder, alleen de top is

goed genoeg, we gaan voor het beste.’

Voor Bezuidenhout is CS Oost een heel groot plan, maar

de wijk staat de komende jaren nog meer te wachten, naast

vervanging riolering en het opknappen van straten en plei-

nen. ‘Bezuidenhout gaat de komende jaren heel erg veel

mooier worden’, verwacht Revis. ‘Als je naar andere wij-

ken in de stad kijkt, dan hebben niet alle wijken het even

goed getroffen, want zoveel investeren in één wijk achter

elkaar, dat kan de gemeente niet altijd overal doen.’ Maar

de wijk vraagt zich wel af of de gemeente met al die bouw-

projecten, met in totaal misschien wel 2.000 nieuwe wo-

ningen, wel genoeg oog heeft voor de leefbaarheid in de

wijk. Zijn er genoeg scholen, parkeerplaatsen, groenvoor-

zieningen? 

‘Voor Bezuidenhout geldt dat ik me vooral zorgen maak

over parkeerdruk’, zegt Revis. ‘Auto's zullen vaker op par-

keerplaatsen verzameld worden, misschien zelfs wel onder

de grond. Als we echt een keer veel geld hebben, moet er

misschien een wijkparkeergarage komen. Inwoners zullen

er dan ook aan moeten wennen dat je je auto parkeert en

een paar staten wandelt voordat je thuis bent. Dat vergt

een beetje cultuurverandering. In Bezuidenhout experimen-

teren we daarmee, bijvoorbeeld bij het kantoor van Total

aan de Bezuidenhoutseweg. Buurtbewoners kunnen daar

gebruikmaken van parkeerplekken van bedrijven: overdag

is er plek voor de werknemers en vanaf 17.00 uur 

’s avonds kunnen de buurtbewoners er staan.’

Maar omdat het nog van veel meer zaken afhangt hoe

prettig het is om in Bezuidenhout te wonen, pleit het wijk-

beraad voor een gebiedsmanager die regie voert over alle

losse bouwprojecten. Revis staat niet meteen te springen.

‘Ik begrijp al die functienamen niet. Dat is niet de oplos-

sing, want dan ga je het in een ambtelijk proces zetten.

Volgens mij is het van belang dat ik in mijn rol als wethou-

der in de wijk ben, met mensen praat en op die manier in-

tegraal daarmee omga. Ik verwacht ook van ons ambtelijk

apparaat dat ze om zich heen blijven kijken, dat ze meer

doen dan hun specifieke taakje. Ik vind dat dat op heel

veel gebieden ook echt goed lukt. Maar het is niet zo dat je

iemand hebt om vast te pakken en aan te raken voor de

wijkvereniging: daar zijn wíj als college toch voor. Iedere

Bezuidenhouter die over de wijk wil praten, mag op de

koffie komen.’

Wethouder Revis van Stadsontwikkeling: ‘Zoveel investeren in één

wijk achter elkaar, dat kan de gemeente niet altijd overal doen.’

(Foto: Willem Verheijen)

CS Oost

- Fase 1:  Grotiusplaats, 2 woontorens, hoogte 120 meter, 

                400 koopwoningen 

- Fase 2: Herbestemming en mogelijk uitbreiden 

                gebouw Buitenlandse Zaken. Meerdere 

 woontorens, hoogte 120 en 140 meter.               

Beatrixlaan: Monarch III, 2 woontorens, hoogte 

70 meter, 248 huurappartementen  

Beatrixlaan: van kantoor (KPN/pop-up park) naar woon-

toren, hoogte 70 meter, (koop)woningen 

Koningin Sofiestraat 120: van kantoor naar 

67 koopappartementen

Carolina van Nassaustraat: 12 koopappartementen

Juliana van Stolberglaan: van kantoor (TNO) naar 

140 koopwoningen

Koningin Marialaan: van kantoor (Defensie) naar 

139 studenten- en 35 starterswoningen

Voormalig ministerie Sociale Zaken: van kantoor naar

woonbestemming, hoogte 110-120 meter, minimaal 

350 (koop)woningen

Koninklijk Conservatorium: wijziging naar woonbe-

stemming, hoogte 70 meter, (koop)woningen 

Johannes Camphuijsstraat 163 en 165: van kantoor (post-

kantoor) naar 16 appartementen

Bezuidenhout Leeft
Het wijkberaad komt graag in contact met bewoners

die mee willen werken in een werkgroep Bezuidenhout

Leeft. Deze werkgroep zal aandacht hebben voor wonen

en leefbaarheid in de wijk en hierover met de gemeente

in gesprek gaan. Gewenst zijn: specifieke kennis van

planologie, architectuur, ruimtelijke ordening en/of leef-

baarheid. Voor meer informatie: e-mail: wijkberaad@be-

zuidenhout.nl of bel Jacob Snijders: 06-238 80468.

Bouwplannen in Bezuidenhout

komende 10 jaar



International school

Special education
School voor dyslectie

Amalia Van Solmstraat 155

2595 TA  Den Haag

+31 (0)70 335 56 98

infolse@hsvdenhaag.nl

Koningin Sophiestraat 24a

2595 TG  Den Haag

+31 (0)70 324 34 53

Tarwekamp 3

2592 XG  Den Haag

+31 (0)70 335 09 59

fdjong@hsvdenhaag.nl

d e  H a a g s c h e  S c h o o l v e r e e n i g i n g

Theresiastraat 43

2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67

www.verweykappers.nl

MONTAGEBEDRIJF

Maystraat 38 - 2593 VW  Den Haag - 070 385 95 69

0654 20 11 13 - info@emdejager.nl - ww.emdejager.nl

E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!

Ambulant Pedicure

Voor al Uw voetverzorging aan huis
Voor meer info of een afspraak bel:

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

Edith Pedicure
dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op 06 54720014

Hulp aangeboden
Bent u opzoek naar een betrouwbare en hardwerkende werkster. 

Mijn hulp heeft nog tijd over. U kunt haar bereiken op: 

06 161 182 61. Referenties zijn aanwezig

met vriendelijke groet, Rishi & Moniek
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De Uitgaansgroep Haagse Hout werd in 1997 opgericht

door de Belangengroep Ouderen Bezuidenhout. Henk Wei-

jers, destijds secretaris van de belangengroep, nam bij de

start de administratie en de publiciteit van de uitgaans-

groep voor zijn rekening. 

Een jaar later liet ook zijn vrouw Anny zich verleiden om

voor de uitgaansgroep actief te worden. Samen met Joep

Winkels organiseren Anny en Henk Weijers, geholpen door

vijf vrijwilligers, waaronder een kok, alle activiteiten. En

daarbij gaat het niet om bingo-, klaverjas- of bridgemidda-

gen, want daar zijn al voldoende andere clubs voor. En ook

geen wandel- en fietstochten, want die zijn voor veel leden

niet meer weggelegd. 

Gezellig

De eerste activiteit van de uitgaansgroep was een dialezing

over het ‘Engelse Westland’. In de loop der jaren dijde het

aanbod voor ouderen uit Bezuidenhout, Mariahoeve en

Benoordenhout uit. Al snel nam het aantal activiteiten per

maand toe van een tot vier. Vaste prik zijn onder meer een

bezoek aan een museum in Den Haag of omgeving, en een

diner elke eerste zondag van de maand in het Wijk- en

Dienstencentrum aan de Johannes Camphuijsstraat. 

Een van de eersten die zich twintig jaar geleden als lid aan-

meldde, was Bezuidenhouter Remond Schlette. 'Wat mij

vooral aantrok, was de gezelligheid. Toen ik zag dat het

een heel actieve groep was, ben ik meteen naar binnenge-

huppeld. Al vanaf het begin zat er een goede sfeer in, ook

omdat iedereen, zonder aanzien des persoons, als gelijke

wordt behandeld. En vooral dat laatste vind ik heel belang-

rijk.'

Hoewel opgericht voor mensen uit Haagse Hout, laat de

uitgaansgroep ook mensen van buiten deze wijken toe tot

haar activiteiten. 'Toen ik eens een nicht uit de binnenstad

meenam, vond zij het zo gezellig, dat zij direct wilde weten

of zij ook lid mocht worden', schetst Schlette het zwaan-

kleef-aan-effect. 'Familieleden en vrienden van leden kun je

niet buitensluiten', menen Anny en Henk Weijers.

55 jaar en ‘veel ouder’

De uitgaansgroep telt op dit moment ruim 120 leden van

55 jaar en ‘veel ouder’. In een wisselende samenstelling

nemen zij deel aan de activiteiten. Het aanbod valt altijd in

de smaak, beweert Henk Weijers: 'Wij kennen de mensen

al zo lang, dat we weten waarvoor zij belangstelling heb-

ben. Bovendien maken we het altijd gezellig met een hapje

en een drankje.' 'Er wordt altijd goed gekeken naar wat

past bij de groep', zwaait Schlette de organisatoren lof toe.

Bij hemzelf vallen vooral lezingen over de oudheid in de

smaak. Maar wat er met name uitspringt: 'De saamhorig-

heid en gezelligheid. Mensen kijken uit naar het contact

met elkaar.' Daar draagt Schlette ook aan bij: 'Omdat de

organisatie het tijdens bijeenkomsten te druk heeft, ga ik

altijd van tafel tot tafel voor een babbeltje.' 'Er wordt soms

heel wat afgeknuffeld', bevestigt Anny Weijers de goede

sfeer. 'De uitgaansgroep is net één grote familie.'

Anny en Henk Weijers zijn zelf ook niet meer ‘piep’, maar

het plezier dat zij de leden van de uitgaansgroep bezorgen,

geeft hen energie - 'Mensen komen stralend binnen en gaan

glunderend naar huis' - en maakt dit werk tot dankbaar

werk. 

‘Jongere’ leden gewenst

Sinds het Wijkberaad Bezuidenhout de uitgaansgroep in

2007 onder haar vleugels nam, voelt de uitgaansgroep zich

optimaal ondersteund. Op haar beurt laat het wijkberaad

de organisatie van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie graag

aan de uitgaansgroep over. Ook subsidie van de gemeente

helpt om van de activiteiten een succes te maken. Wat wel

zorgen baart is dat de aanwas van jongere leden stokt, ter-

wijl de leden én organisatoren steeds ouder worden. 'De

gemiddelde leeftijd van de groep ligt inmiddels rond de 84',

vertelt Henk Weijers. Hij roept ‘jongere’ Bezuidenhouters

dan ook van harte uit zich aan te melden of eens te komen

kijken tijdens een van de activiteiten. Dat kan via het tele-

foonnummer van de uitgaansgroep (070) 2201406 en het

e-mailadres henkwsr@ziggo.nl.    

Anny (links) en Henk Weijers: 'Mensen komen stralend binnen en gaan glunderend

naar huis.' (Foto: Willem Verheijen)

Ouderen uit de eenzaamheid halen met activitei-

ten waar ze elke maand naar uit kunnen kijken en

waarbij ze het samen met anderen gezellig heb-

ben. Daarvoor zetten Anny en Henk Weijers zich al

twintig jaar in met de Uitgaansgroep Haagse Hout. 

Roeland Gelink 

Uitgaansgroep Haagse Hout 20 jaar 

‘Dit is soms net één grote familie’



Praktijk voor:

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Acupunctuur
Medische fitness

U kunt bij ons rekenen op professionele
begeleiding bij het herstel van klachten
aan uw bewegingsapparaat of 
problemen in de buik- of bekkenregio.
Daarnaast bieden wij bij Fit aan de
Laan de mogelijkheid om onder bege-
leiding van een fysiotherapeut in een
kleine groep verantwoord te fitnessen.

U vindt ons op: Laan van Nieuw Oost Indië 256 - 2593 CE ’s-Gravenhage
T 0703853243 - E info@aandelaan.nl - www.aandelaan.nl

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij-N-Wereld BV is een echt Bezuidenhouts bedrijf dat al 10 jaar 

de meest bijzondere wijnen koopt bij kleine onafhankelijke Europese

wijnboeren. Historicus en importeur Ingo Wewer luistert graag 

feesten, partijen en verjaardagen op met wijnproeverijen en met 

prachtige verhalen over wijn en wijnboeren. 

Interesse? Bel 0648073217 of mail: info@wijnwereld.net

Wilt u gratis proeven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. 

Aanbieding: proefdoos ambachtelijke wijn (6), van 

€ 57,50 voor € 45,00 (Oostenrijk, Spanje, Italië, 

Duitsland, Frankrijk).

Ingo Wewer

Het verhaal van wijn
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Sinds medio januari staat er een schaatser ondersteboven

in een wak in de badkuip, een maand eerder was dat een

Kerstman op zijn handen in de sneeuw, en in het voorjaar

is misschien weer haar collectie badeendjes aan de beurt

om een plekje te krijgen in de etalage van La Baderina.

‘Mensen liggen vaak in een deuk als ze de etalage zien. Er

worden veel foto’s van gemaakt.’ 

Creatief 

Vonk werkte vroeger naast haar eigen bureau voor binnen-

huisarchitectuur ook parttime in verschillende sanitairwin-

kels, maar pas als eigenaar van haar eigen winkel voelt ze

zich echt goed in haar vel zitten. ‘Ik denk anders dan stan-

daardwinkels gewend zijn. Vaak vonden mijn werkgevers

mijn ideeën te ingewikkeld. Bij mij kan namelijk alles:

bamboe, natuursteen, glas, rvs en zelfs textiel en leer zijn

geschikte materialen om mee te combineren in een badka-

mer. Met sanitair kun je gave dingen doen. Omdat Neder-

landse badkamers meestal niet zo ruim zijn, moet je

creatief zijn. Zo laat ik, afhankelijk van wat de klant wil,

maatwerk glazen wastafelbladen en spiegels door een vak-

man zandstralen om er reliëf en kleur in aan te brengen.

Klanten zeggen vaak tegen me dat ze niet beseften dat wat

ik ontwerp ook uitgevoerd kan worden.’

Vonk studeerde architectonische vormgeving/interieur- en

meubelontwerpen aan de kunstacademie in Den Haag en

woont sinds 1979 in Bezuidenhout. In 2010 opende ze La

Baderina aan de Theresiastraat 226. Eigenhandig ver-

bouwde ze deze winkel voor bijzondere badkamercreaties.

‘Ik werk nu 28 jaar als zelfstandig binnenhuisarchitect,

maar soms is dat wel een eenzaam bestaan. Met een winkel

ben ik toch wat meer onder de mensen. Alles wat je hier

ziet, heb ik zelf ontworpen en gemaakt: de tafel, de wand-

panelen, meubelen met speciale wastafelbladen, alles. Al

mijn hele leven werk ik graag met mijn handen en behalve

de winkel heb ik ook ons huis verbouwd. Hierdoor krijg je

veel praktische kennis en inzicht op het gebied van tech-

niek, materialen en toepassingen, waardoor het ook mak-

kelijker communiceren is met een aannemer of installa-

teur.’

Maatwerk

Vonk ontwerpt naar eigen zeggen bijzondere badkamers.

Dat betekent om te beginnen dat ieder project uniek is. ‘In

het maken van een passend ontwerp met uit te zoeken ma-

terialen zit flink wat tijd, daar vraag ik een bescheiden ver-

goeding voor. Eerst praat ik een uur of twee met de klant,

en dan wil ik bij wijze van spreken echt alles over ze

weten, vooral ergonomische zaken zijn daarbij ook een be-

langrijk onderdeel. Daarna ga ik aan de slag met de uitwer-

king van het ontwerp. Als dat klaar is, hebben we opnieuw

een inspirerend gesprek over het creatieve badkameront-

werp, laat ik de uitgezochte materialen zien en licht ik de

gespecificeerde offerte toe. Verleent de klant de opdracht,

dan maak ik gedetailleerde werk- en installatietekeningen

die, vóór de uitvoering van de badkamer, die uitgebreid

met de klant besproken worden zodat er tijdens de uitvoe-

ring van de badkamer geen onduidelijkheden meer zijn. De

erkende installateur waar ik mee samenwerk, of de aanne-

mer van de klant, krijgt dit werkboek ook. Hierin is pre-

cies aangegeven waar bijvoorbeeld de stopcontacten of

spotjes in het plafond moeten komen en hoe hoog de was-

tafel en het toilet moeten hangen en dus ook de aansluitin-

gen aangebracht moeten worden.’ 

In de wereld van aannemers en installateurs zijn vooral

mannen actief. Dat ze er nauwelijks vrouwen tegenkomt

vindt Vonk wel eens jammer, maar over de samenwerking

met mannen heeft ze geen klagen: ‘Als ze merken dat je

verstand van techniek hebt, verdien je al snel respect.’ 

In de bouw en dus ook de binnenhuisarchitectuur was het

enkele jaren erg rustig, maar ook Vonk merkt dat de markt

weer aantrekt. ‘Ik vind het niet erg om het druk te hebben.

Ik zet wel een tandje bij.’

Rina Vonk: ‘Ik denk anders dan standaardwinkels.’ (Foto: Koen de Lange)

Rina Vonk van La Baderina verkoopt niet alleen

badkamers, ze ontwerpt ze ook. Zelfs de badkamer-

meubels kunnen van haar hand zijn. Uiteraard is

ook het interieur van haar winkel aan de There-sia-

straat 226 een eigen creatie.

Marjon Damen 

Ondernemer in beeld

‘Met sanitair kun je gave dingen doen’

Rina Vonk van La Baderina





B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  f e b r u a r i  2 0 1 7 23

Begin zelf met afvalscheiden en vraag gratis een gft-bak of

kleine gft-emmer (voor bovenwoningen) aan. Die worden door

de gemeente apart opgehaald. Gebruik uw gewone (grote) af-

valbak voor plastic en een andere kleine bak voor restafval. 

Hang een plastic zakje of plaats een extra afvalbakje in de bad-

kamer, dan komen uw lenzenbakjes, shampooflessen en derge-

lijke niet bij het restafval. 

Afvalvrij boodschappen doen? De meeste supermarkten gebrui-

ken veel verpakkingsmateriaal. Ga eens naar de markt of lokale

groentewinkel en neem uw eigen bakjes en zakjes mee. 

Restjes eten over? Gooi het niet weg maar eet het de volgende

dag als lunch. Restjes groente kunt u bijvoorbeeld in de keuken-

machine doen: zo heeft u in een handomdraai een heerlijke

groentespread voor op brood.

Vaak kleine verpakkingen kopen levert uiteindelijk meer afval

op dan af en toe een grote verpakking kopen. Koop dus zoveel

mogelijk bulkverpakkingen van bijvoorbeeld kattenvoer en

meel. Ook noten en zaden kunt u op die manier in grootverpak-

king kopen bij bijvoorbeeld Ekoplaza of op de markt.

Gebruik bijenwasdoek of een bordje voor afdekking van voed-

sel in de koelkast en niet huishoudfolie/aluminiumfolie. Als u

toch aluminiumfolie en bakpapier gebruikt, gooi dit dan niet na

een keer weg, maar gebruik het meerdere keren. 

Koop een groot blok (goedkopere) kaas om te raspen in plaats

van kleine zakjes geraspte kaas. Goedkoper, betere kwaliteit en

geen plastic.

Geef uw kind een beker met drinken en niet-voorverpakt eten

mee voor op school.

Breng uw spullen naar de kringloop of verkoop het op Markt-

plaats. Geef ze een tweede leven, gooi ze niet weg.

Heeft u een tuin? Dan kunt u makkelijk compost maken van

een (deel van) uw gft-afval. 

De Bezuidenhoutse deelnemers aan het project 100-100-100. U kunt ze

volgen op Facebook: Bezuidenhout Zero Waste. (Foto: Rosalie Ruardy)

In Bezuidenhout hebben ongeveer tien huishoudens mee-

gedaan aan het project 100-100-100 van de gemeente Den

Haag. Dit project is bedoeld om te leren afval te verminde-

ren. De deelnemers uit Bezuidenhout hebben onder meer

samen opgeruimd in de wijk en het Haagse Bos, een ‘rest-

jes-diner’ bereid en een workshop composteren gevolgd.

Op basis van hun ervaringen tien tips hoe u in uw huishou-

den eenvoudig afval kunt verminderen. 

Evelien Termeulen

Duurzaam Bezuidenhout

Verminder afval 
10 tips

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Werkgroepen duurzaam 

vinden elkaar 

Omdat duurzaam niet ophoudt bij wijkgrenzen. En

omdat je, zeker als goede buren, zoveel mogelijk ge-

bruik moet maken van elkaars kennis, ervaring en net-

werk. Daarom werken de werkgroepen Duurzaam

Bezuidenhout, Mariahoeve, Marlot en Benoordenhout

sinds eind vorig jaar meer samen. 

Om elkaars duurzame initiatieven - extra - onder de aandacht

van de bewoners te brengen, hebben de werkgroepen Duur-

zaam Bezuidenhout, Mariahoeve en Marlot om te beginnen

gekozen voor een uniform communicatieplan. In dit plan zijn

de afzonderlijke websites, de sociale mediakanalen, zoals Face-

book en Twitter, en de artikelen in de wijkkranten op elkaar

afgestemd. 

Projecten

Verder willen de werkgroepen meer samenwerken bij het op-

zetten van concrete duurzame aanbiedingen voor bewoners.

Een voorbeeld van zo’n project is het Zonnepanelenpark

Groen Hofzicht in Mariahoeve. Dat park, dat 539 zonnepane-

len telt, is van de grond getild door bewoners uit Mariahoeve,

Marlot en Bezuidenhout. In de eerste vijftien jaar zal het park

een CO₂-reductie opleveren van ongeveer 970.000 ton. (Zie

voor meer informatie: www.groenhofzicht.nl).

Uw ideeën zijn welkom

De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout is al wat langer actief

met het informeren van bewoners en ondernemers in de wijk

over de mogelijkheden van duurzame investeringen. Op haar

beurt roept de werkgroep bewoners op om met ideeën voor

nieuwe concrete acties te komen, bijvoorbeeld de gezamenlijke

inkoop van warmtepompen of de inzet van elektrische deelau-

to’s. Of misschien wilt u wel als vrijwilliger meedoen met de

werkgroep. In beide gevallen kunt u een bericht sturen naar

duurzaam@bezuidenhout.nl.

Kijk voor meer info op: http://bezuidenhout.nl/duurzaam
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Alle bewoners van West zijn uitgenodigd voor de opening

van het park. Na het openingsmoment wordt u bovendien

getrakteerd op gebak. Bij vertrek ontvangt u een kleine at-

tentie waarmee u de tuin of uw balkon in de zomer in het

zonnetje kan zetten.

Nadat op 22 augustus vorig jaar het Haags Startstation

Erasmuslijn (HSE) opende, startte in oktober de herinrich-

ting van het ‘Spoorpark’, toen nog de werknaam van het

park. Mede door de inbreng van een aantal bewoners die in

de klankbordgroep zaten, is de inrichting van het park aan-

gepast en geworden wat het nu is. Gaande de werkzaamhe-

den ontstond de vraag hoe het park genoemd moest

worden. Uitvraag in West heeft uiteindelijk tot een naam

geleid die op 22 februari wordt onthuld.

Aan het Jan van Riebeekplein 90 vindt u het wijk-

centrum Bezuidenhout-West. Elke dag zijn hier di-

verse activiteiten voor en door de buurt, zowel

voor volwassenen als voor jongeren.

Bezuidenhout-West Nieuws

Activiteiten in wijkcentrum Bezuidenhout-West

Een kleine greep uit de mogelijkheden: elke maandagoch-

tend komt de handwerkgroep bij elkaar. Elke dinsdagoch-

tend is er Nederlandse les. Op de dinsdagavonden

repeteert niet alleen de brassband, maar oefent ook de

kaartclub voor de competitie. De koffieclub is er steevast

op de woensdagochtend. De sportzaal is elke dag in ge-

bruik, op de donderdagochtend zijn er zelfs twee groepen

sportief bezig. Vergeet ook niet dat er op elke eerste zon-

dag van de maand een gezellige bingo is.

De overzichten met de activiteiten voor volwassenen en

jongeren hangen bij de ingang, op het prikbord in de gang,

en op de ramen aan de zijkant van het wijkcentrum. 

Wilt u zelf een activiteit in het wijkcentrum ontwikkelen?

Dat kan. Neem dan contact op met Jaap de Wit of Helen

Baun 070 – 205 2550

Ouderen bewegen zich fit
Elke donderdagochtend tussen 11.45 en 12.45 uur is er in de sportzaal van het wijkcentrum van Bezuidenhout-West

bewegingsles voor ouderen. Docente Astrid Schneiders maakt in haar les gebruik van materialen, zoals ballen, hoepels

en muziek. Elke deelnemer kan in zijn/haar eigen tempo bewegen en inspanning wordt afgewisseld met ontspanning.

De kosten bedragen 80 euro voor 38 lessen; met een ooievaarspas is het goedkoper. Wilt u meedoen? Bel dan 070 205

2550 en vraag naar Jaap de Wit of Helen Baun.

Wethouder Revis opent ‘Spoorpark’ op 22 februari

‘Het Spoorpark’ is klaar. Op 22 februari om 16.00 uur

wordt het park officieel geopend door wethouder

Boudewijn Revis. In het park op de hoek Hendrick Ha-

melstraat en Laurens Reaelstraat onthult hij de

nieuwe naam van het park.

Een artist impression van het ‘Spoorpark’.
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Het verhaal van The Leaseband begint met een houten eet-

tafel. Lies Bouts had een eettafel besteld en toen de meubel-

maker die bij haar thuis afleverde viel zijn oog op de

gitaren in de woonkamer. De man speelde zelf ook gitaar

en er was meteen een klik. Ze besloten samen te gaan oefe-

nen en het eerste optreden was al snel een feit. Andere mu-

zikanten voegden zich bij het duo en zo werd tien jaar

geleden The Leaseband geboren.  

In de huidige formatie bestaat de band uit Lies Bouts (zang

en gitaar), Giliam Hogervorst (zang en keyboards), Dolf

Koch (sologitaar), Koos de Vink (basgitaar) en Ulrich An-

tonie (drums). Het repertoire van de groep bestaat uit be-

kende nummers uit de jaren ’60 en ’70. Geen enkel genre

wordt geschuwd. Alles komt op een avond voorbij: van

pop, rock, country, rock and roll tot en met blues; en van

swingende evergreens tot en met gevoelige ballads. 

Grootste fan

Volgens Bouts heeft de naam The Leaseband niets met haar

voornaam te maken: ‘Toen we met de groep begonnen,

zaten de leden ook in verschillende andere bandjes. Daar-

door leek het alsof wij elkaar voor deze band ‘gebruikten’,

een soort ‘leasen’.’

The Leaseband treedt ongeveer eens in de twee maanden

op. Een optreden is voor de band geslaagd als het publiek

met de nummers meezingt en de dansvloer op gaat. Hun

grootste fan - Omroep West-weerman Huub Mizee - geeft

wat dat betreft altijd het goede voorbeeld, want die is vol-

gens Bouts bij ieder optreden aanwezig en danst het liefst

de hele avond. Gevraagd naar het lievelingsliedje van de

band noemt Bouts direct I Can Dance van Leo Sayer: ‘Dan

gaat iedereen dansen.’ Een goede tweede is Mustang Sally

van Wilson Pickett.

10 maart

Twee keer per jaar speelt The Leaseband ook het wijkcen-

trum aan het Jan van Riebeekplein 90 plat. Iedereen is wel-

kom, de toegang is gratis en voor de hapjes en drankjes

wordt slechts een kleine vergoeding gevraagd. Het eerstvol-

gende optreden van The Leaseband is op 10 maart. De zaal

is open vanaf 20:00 uur en de muziek begint om 20.30 uur.

Om 24:00 uur gaat het licht weer aan en zullen er weer

veel voetjes van de vloer zijn gegaan. 

Waar nu het wijkcentrum van Bezuidenhout-West staat, ston

vroeger het geboortehuis van Lies Bouts. Inmiddels woont

Bouts in Bezuidenhout-Midden, maar ze komt nog regelmatig

in West. Ze zingt en speelt namelijk gitaar in The Leaseband,

de huisband van het wijkcentrum. 

Bezuidenhout-West Nieuws

The Leaseband: huisband van West

Sauvine Vos

Denk en praat mee 

over wijkplan

Het stadsdeelkantoor Haagse Hout is bezig met de uitvoe-

ring van het wijkplan voor Bezuidenhout-West. Daar kunt

u als bewoner van West ook actief bij betrokken zijn. Wilt

u meedoen, meedenken en meepraten over uw wijk? Geef

u op via Jaap de Wit (070- 205 2550) en u krijgt zo snel

mogelijk een uitnodiging. 

Redacteur voor West

Kunt u goed schrijven en wilt u graag berichten over

de ontwikkelingen en gebeurtenissen in Bezuiden-

hout-West? Wij zijn op zoek naar een redacteur voor

de pagina Bezuidenhout-West Nieuws in deze wijk-

krant. Bel voor meer informatie 070- 205 2550 en

vraag naar Jaap de Wit.

Haags Hopje

Aan het Hendrick Hamelplantsoen ligt een speeltuin

met een Haags Hopje. Hier kunnen kinderen uit de

wijk spelen en speelgoed lenen. Het Haags Hopje

zoekt nog enthousiaste vrijwilligers. Interesse? Bel

dan 070-205 2550 en vraag naar Masry Dharma,

Helen Baun of Jaap de Wit.

Oproep voor actieve vrijwilligers



We heten u graag van harte welkom.

Theresiastraat 75 & 182, ‘s-Gravenhage

Albert Heijn Theresiastraat,

Theresiastraat 75, ‘s-Gravenhage

Openingstijden: 

Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 

22.00 uur. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

Albert Heijn Theresiastraat,

Theresiastraat 182, ‘s-Gravenhage

Openingstijden: 

Maandag t/m zaterdag 

van 08.00 tot 22.00 uur. 

Zondag van 12.00 tot 

22.00 uur.



‘Zij treft door soberheid en eenvoud, goede verhoudingen

en kalme waardige rust, welke men vooral in een kerkge-

bouw verlangt.’ Zo beschreef de Nieuwe Rotterdamse

Courant in 1897 de toen gloednieuwe Mariakerk. Drie jaar

eerder, in 1895, had de bisschop van Haarlem, mgr. C.J.M.

Bottemane, aan Jonkheer W.G.M. Wittert van Hoogland

de opdracht gegeven in de snel groeiende wijk Bezuiden-

hout een nieuwe rooms-katholieke parochie op te richten.

De bouwpastoor ging voortvarend te werk. Op 10 februari

1896 kocht hij aan de Bezuidenhoutseweg een 4.400 vier-

kante meter groot perceel. Hetzelfde jaar nog, op 8 septem-

ber, legde de deken van Den Haag, mgr. J.Th.A. Heyligers,

de eerste steen van de door de vermaarde architect Nico-

laas Molenaar sr. ontworpen neo-gothische kerk. De bouw

verliep zo voorspoedig dat precies een jaar later het eerste

kind in de kerk ten doop kon worden gehouden; ‘een

meisje uit de arbeidersklasse’, vermeldt de kerkkroniek. De

officiële oprichting van de parochie dateert van 18 septem-

ber 1897.

Onherstelbaar beschadigd

In de tweede helft van februari 1945 nam het aantal aan-

vallen door de Britse luchtmacht op de Duitse raketinstalla-

ties in het Haagse Bos toe. In de namiddag van 21 februari

kwam een bom vlak voor de Mariakerk terecht. In het

kerkportaal vonden vier mensen de dood, onder wie de 23-

jarige koster Antoon Vringer. Ook de ruiten van de kerk en

de pastorie werden zwaar beschadigd. 

Amper twee weken later, op zaterdag 3 maart om acht uur

’s ochtends, raakten twee voltreffers de kerk. Er vielen geen

slachtoffers, maar de parochiaan voor wie op dat moment

een uitvaartdienst werd gehouden, kreeg een vroegtijdige

begrafenis onder het puin van de instortende kerk.

Het kerkgebouw was onherstelbaar beschadigd door het

bombardement en moest worden gesloopt. Op 17 juni

1954 werd tijdens een grootse plechtigheid, onder de klan-

ken van ‘Christus overwint’, de eerste steen van de nieuwe

Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk gelegd. Op 9 no-

vember 1955 wijdde de bisschop van Haarlem, mgr. J.P.

Huibers, de kerk in.

Mariakerk, ooit het baken 
van Bezuidenhout
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Met haar uitzonderlijk smalle hoge spits en aan alle kanten zichtbare torenklokken

was de voormalige Mariakerk aan de Bezuidenhoutseweg ooit een baken in de wijk.

Het gebedshuis werd zwaar gehavend tijdens het bombardement van 3 maart 1945. 

Na de sloop verrees op dezelfde plek in 1955 de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk. 

Carel Wiemers (tekst & Illustratie)

De Mariakerk met zijn typische naald-

spits was een baken in Bezuidenhout. Verwoeste kerken

Met het bombardement op Bezuidenhout is niet alleen

de Mariakerk, maar ook de Nederlands-Hervormde

Wilhelminakerk (architect Berlage) aan het Louise de

Colignyplein verwoest. De zwaar beschadigde St. Li-

duinakerk aan de Schenkkade werd hersteld, maar

moest in 1977 alsnog het veld ruimen voor kantoren.

Stenen uit Bezuidenhout

In 1947 werd in Marlot de Onbevlekt Hart van Maria-

kerk gebouwd. De architect is Nicolaas Molenaar jr.,

de zoon van de architect van de Mariakerk in Bezui-

denhout. De stenen van de Marlotkerk zijn afkomstig

uit de verwoeste gebouwen van Bezuidenhout.

Paul van Vliet herinnert zich

‘In de loop van 3 maart 1945 werden we opgeschrikt

door vage berichten over een bombardement op Den

Haag. De verbindingen waren gebrekkig en pas de vol-

gende dag werd duidelijk dat de Bezuidenhout, waar

wij woonden, was platgegooid. Een blunder van de ge-

allieerden. Gelukkig kregen we snel te horen dat onze

ouders nog leefden. Ze waren na de eerste golf bom-

men in de kelder gekropen. Mijn vader was daarna

naar boven gerend om wat spullen bij elkaar te

graaien. In de paniek pakte hij het verkeerde en nutte-

loze en liet het kostbare en bruikbare liggen. Toen ons

huis bij de volgende golf vol werd geraakt en in brand

vloog, durfden mijn ouders niet langer in de kelder te

blijven zitten en vluchtten de straat op. De torenspits

van de Mariakerk kletterde voor hun voeten naar be-

neden en mijn vader kon mijn moeder nog net voor het

vallende puin wegsleuren. De keuze om ons naar Fries-

land te sturen werd die dag nadrukkelijk gerechtvaar-

digd. Met zijn zessen waren we er nooit allemaal

levend uitgekomen.’ 

Dit tekstfragment staat op 

https://pimhuijsmansfotografie.com/



hwwzorg.nl

www.mbgbouwtechniek.nl

Marco de Ruijter

T 06 46 71 30 66

Dwarskade 33

2631 NA  Nootdorp

Bij ons kunt u terecht voor alle

bouwtechnische oplossingen.

Iedere donderdag
Boter, Kaas en Eieren samen

voor € 6.95

Gouda’s Best 500 gram 
Jong Belegen Kaas,

Pakje Roomboter van 
250 gram en 6 Boeren 

Scharreleitjes!

De Kaasspecialist
Theresiastraat 248
2593 AW Den Haag
T. 070 - 3858404
www.dekaasspecialist.nl
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Did you 
know that…

■ ■ ■ Police Overbosch reported at

the end of January that in recent

weeks the number of burglaries has

increased significantly in Haagse

Hout? This increase is mainly in the

districts Bezuidenhout and Maria-

hoeve. The team Overbosch therefore

dedicated additional manpower and

resources in order to reduce the num-

ber of home burglaries and to arrest

perpetrators. Furthermore, the police

ask residents who see suspicious cir-

cumstances to call 112 immediately.

■ ■ ■ about 2,200 children had a lot

of fun this season using the skating

rink in the neighborhood?

■ ■ ■ Confectionery Boheemen sold

approximately 41,000 Bossche bulbs

in three days?

■ ■ ■ there are plans for the esta-

blishment of a cooperative care sys-

tem so that older people can stay at

home for a longer period of time in

the district?

■ ■ ■ Annemiek Tromp and Yorick

Prinzen received the City Pin The

Hague for their years of volunteering

for the district?

■ ■ ■ the residents committee Angry

Emma warns of flash floods in the fu-

ture, and proposed to the municipa-

lity to use the Utrechtsebaan as

water storage in case of a disaster?

For more news check

www.bezuidenhout.nl
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A ruby in the neighborhood

A while back, my friend Joke invited me to a ‘pimp your clothes’

workshop. Considering she always dresses stylishly and I am a crea-

ture of habit, I took it as a polite hint about my wardrobe. The

workshop was held at ‘Kleermakerij Ruby’, a postage-stamp sized

clothing repair and dry cleaner at Laan van Nieuw Oost-Indië 268

across the street from Het Spinnewiel restaurant.

Ruby, a friendly woman with an exuberant smile, greeted us at the

door. She helped us upcycle our old garments into something new.

My hideous ruffled skirt became straight and streamlined. A

friend’s oversized jacket was altered to accentuate her figure.

Ruby, or Rubina Qaiser, doesn’t usually give workshops, but she cer-

tainly knows how to sew. She has nine sewing machines in her ate-

lier. Each has a different function allowing her to work on diverse

fabrics from denim, leather and fur to cotton and silk. She even

makes curtains.

Originally from Karachi, Pakistan, Ruby has called The Netherlands

home for twenty-four years. She first learned to sew from her mo-

ther and followed up with courses. She was a stay-at-home mom li-

ving above the storefront with her husband and their two teenage

children when the previous owner asked if she wanted to take over

the business. Ruby said yes, and went from housewife to sole busi-

ness owner with a zero-commute to work. That was four years ago.

She is the third owner of this dry cleaning and repair shop, which

has been serving the neighborhood for thirty years.

Kristin Anderson

www.authorkristinanderson.com

On March 3, 1945, more than five hundred people from the district

were killed, thousands were injured, twelve thousand became

homeless and more than three thousand houses were destroyed or

badly damaged. The March 3, 1945 accidental bombing of Bezuiden-

hout will be commemorated on Sunday, March 5th, 2017.

The program:

- 10:00 a.m:     Memorial service (Christus Triumfatorkerk)

- 12:00 p.m:      Wreath for the victims 

                             (Juliana van Stolberg Monument)

- 1:00 p.m:        Memorial Concert (Royal Conservatory)

For more information www.bezuidenhout.nl/3maart45

EXPATS

Commemoration 

bombing 

on March 5



Ik maak graag schoon. Om die reden ben ik op zoek naar

nieuwe adressen als hulp in de huishouding. Met goede 

referenties. U kunt mij bereiken op telefoonnummer

06 432 393 49

Mijn naam is Sandra. 

Thuis & mobiele kapper
Voor al uw haar & gezichtsbehandeling

wenkbrauwen verven & epileren ook met touw

pedicuur & manicure. Ok bij u thuis. Volgens afspraak, 

Cornelis Speelmanstraat 37, 

2595 XJ  Den Haag - Bezuidenhout-west

Tel 070 4065243 - M 0647200047

Laylo

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

+31 (0)70 34 74 433
www.svdmakelaars.nl
info@svdmakelaars.nl

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag
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 Openingstijden

 wo t/m vr  09.00 – 17.00  za  09.00 – 15.30

Wil je leniger worden of zoek je ontspanning? Je lekker voelen of heb
je altijd al yoga willen doen? Wil je bezig zijn met de dingen die je
leuk vindt, in plaats van bezig zijn met de dingen die je niet leuk

vindt? Kom dan naar yoga in Bezuidenhout.

maandag 10.00 Yin Yoga, Danny
woensdag 19.30 Power Yoga, Marjolein

vrijdag 10.00 Pilates, Marjolein
zondag 11.00 Power Yoga, Marjolein

Interesse? 

Neem contact op met de docent.
snoekdanny@hotmail.com - Narayanayoga - 06 11238843

marjolein@yogastudio108.nl - 06 13862033
www.yogastudio108.nl

Locatie: Vlaskamp 3 (ingang Sporthal) | 2592 AA  Den Haag

Yin Yoga | Power Yoga | Pilates

Garage - te huur
0 7 0 - 3 5 4 6 6 0 0

Bezuidenhout

Voor én door 50-plussers!
Zoals:
n Hulp bij belatingaangifte
n Advisering voor Ouderen
n Korting ziektekostenverzekering

Wordt nu lid - info 06-239079374
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Wist u dat…
■ ■ ■ Politie Overbosch eind januari

meldde dat de afgelopen weken het

aantal woninginbraken in het Haagse

Hout sterk is gestegen? Deze stijging

vindt voornamelijk plaats in de wijken

Bezuidenhout en Mariahoeve. Het team

Overbosch zet daarom extra mankracht

en middelen in om zo het aantal (wo-

ning)inbraken terug te dringen en da-

ders aan te houden. Daarbij wordt

onder andere in burger, te voet en op de

fiets in de wijk gewerkt. Gekeken wordt

naar potentiële daders en inbraakgevoe-

lige woningen. Verder roept de politie

wijkbewoners op die verdachte omstan-

digheden zien, direct 112 te bellen. ‘Lie-

ver twee keer te veel dan een keer te

weinig’, is de boodschap.

■ ■ ■ er is besloten om in Bezuiden-

hout-Oost fase 2 de riolering te vervan-

gen en het parkeren te verbeteren? Dat

besluit werd genomen op 2 februari in

de commissie Leefomgeving. Ook zijn

er vanuit het programma Werk met

Werk extra middelen om de vernieu-

wing van de buitenruimte te financie-

ren. 

■ ■ ■ Bezuidenhout.nl de moord in

2007 op vastgoedhandelaar Victor ’t

Hooft aan de Bezuidenhoutseweg altijd

op de voet heeft gevolgd? Naar aanlei-

ding van het verzoek van de veroor-

deelde Remon P. om de zaak te

heropenen, zijn alle berichten over de

moord nu chronologisch op de site ge-

plaatst.  

■ ■ ■ er eind januari een grote gele

kwikstaart is gespot aan de Schenkkade

bij de Laan van Nieuw Oost-Indië?

■ ■ ■ Floor Terstegge op 2 februari

vierde dat ze 25 jaar Seniorengym

geeft? Terstegge begon met de gymnas-

tiek voor senioren als docente in het

sportcentrum Jack Slagman. Tegen-

woordig krijgen de deelnemers twee

keer per week les in PuntZuid, het

buurthuis van de toekomst aan de Van

Heutszstraat. 

Daarnaast is Terstegge fysiotherapeut

met een praktijk aan de Laan van

Nieuw Oost-Indië.

Zie voor al het nieuws in de wijk:

www.bezuidenhout.nl
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Nette buurt?

We wonen natuurlijk in een nette buurt. Maar er ligt wel eens wat op

straat dat er niet thuishoort. Begin dit jaar: kerstbomen op de stoep.

Een paar dagen lang, totdat iemand ze meenam. De vuilnismannen

waarschijnlijk. Die komen altijd op woensdag, dus hadden die kerst-

bomen net zo goed dinsdagavond pas langs de straat gegooid kunnen

worden.

Het waren ook maar kerstbomen, waar maakte ik me druk over: bal-

len zaten er niet meer in, maar ze zagen er nog lekker groen uit. Maar

de bank die laatst op precies hetzelfde hoekje stond, had echt zijn

beste tijd gehad: afgeragd, uitgezakt, versleten. En een lelijk nepleren

ding in een vieze kleur ook: ik had ‘m gloednieuw nog niet in de

kamer willen hebben. Mijn eigen oude bank stond nog geen uur bij de

straat toen een buurman ‘m wegsleepte. Maar deze bank verdween

rechtstreeks tussen de kaken van de vuilniswagen. 

Maar waar maak ik me eigenlijk druk over: die bank stond er maar

twee dagen, en extra straatmeubilair, helemaal voor niks, dat is toch

mooi meegenomen?

Maar die bierblikjes in het plantsoentje voor de deur? Wat doen die

daar? Zomers zie je ze niet, maar nu liggen ze tussen de kale struikjes

(on)behoorlijk te blinken in het winterzonnetje. We wonen toch in

een nette buurt, of begin ik me steeds sterker te vergissen?

Oud papier, lege flessen, tassen vol plastic: ze verdwijnen allemaal in

de bakken die ervoor staan. Er ligt wel eens een scherf of een snipper

papier – mij hoor je er niet over. Dat kan nog wel in een nette buurt.

Maar gedemonteerde kastjes, planken en andere oude troep die met

geen mogelijkheid in een van die bakken te krijgen is? Wie laat dat

achter? Zijn er buurtbewoners die de omgeving van de afvalbakken

zien als een stortplaats voor grofvuil? En die hopen karton als de oud-

papierbakken toevallig even vol zitten? Waarom pleuren mensen die

zomaar neer? 

En laten we het over hondenpoep maar niet eens hebben. Dan begint

mijn overtuiging dat we toch echt in een nette buurt wonen heel erg

te wankelen.

Maar er is hoop: ook in mijn deel van de wijk komt nieuw riool. En bij

een nieuw riool hoort ook een opgeknapte straat. Niet meer groen

uitgeslagen en verzakt, maar lekker straks. Spic en span. Op die blin-

kende stoep laat niemand zomaar wat vallen toch? Wonen we straks

toch nog in een écht nette buurt.
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Hoe goed kent u de wijk? Waar be-

vindt zich het links afgebeelde detail?

Stuur uw antwoord per e-mail of brief

naar de redactie (zie het colofon op

pagina 3) en maak ook kans op een

boekenbon, beschikbaar gesteld door

Primera aan de Theresiastraat.

Het detail in de vorige editie is door twee mensen

herkend. Het kunstwerk hangt aan de gevel van de

Dr. M.M. den Hertogschool aan de Amalia van

Solmsstraat. Vera Waayers mag de boekenbon ter

waarde van 15 euro ophalen in het Wijk- en Dien-

stencentrum aan de Johannes Camphuijsstraat 25.
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Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl

UW BUITENZONWERING SPECIALIST.  

GRATIS OPMETEN, PROFESSIONELE MONTAGE
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MAKELAARDIJ
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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant voor

Bezuidenhout-Midden, -Oost en -West. 

De krant verschijnt 5 keer per jaar in een

oplage van 10.500 exemplaren. 

Bezuidenhout Nieuws 57 wordt bezorgd

in de week van 16 – 23 juni 2017. Deadline

kopij en advertenties: 31 mei.

Redactie

Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 

Marjon Damen, Roeland Gelink, John

Hermse, Mark Hoogland, Elles Pleijter, 

Evelien ter Meulen, Rabia Yesildag, 

Sauvine Vos

Fotografie

Koen de Lange, Willem Verheijen, 

Eric Renson (cover)

Vormgeving 

Leo Leeflang

Drukwerk 

Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 

Enkele voorbeelden: 

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclu-

sief 21% btw. Bij 3 of 5 keer plaatsen gel-

den aantrekkelijke kortingen. De kosten

voor het opmaken van een advertentie

zijn €12,50 per kwartier. 

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven

www.bezuidenhout.nl linker kolom ‘wijk-

krant’. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Of neem contact op met:

Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of

har100@ziggo.nl.

Robert Boer: 06-24 76 68 81 of

robert.boer@ziggo.nl

Adres

Johannes Camphuijsstraat 25

2593 CH  Den Haag

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.
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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.

Welkom bij de 
goedkoopste 

supermarkt van 
Den Haag

Theresiastraat 145, Den Haag

 Meer dan 80 PrijsKrakers 
per week!

 Vers belegde broodjes die u 
eventueel in de winkel kunt nuttigen.

Verse pizza, naar wens afgebakken 
in een traditionele steenoven.

Verse sushi, ter plekke bereid 
van superverse ingrediënten.

Uitgebreid grillassortiment: snacks 
als kip-borrelhapjes en gehaktballetjes, 
maar ook maaltijdelementen als 
spareribs en hele kip.

Verse maaltijden: 
Surinaams en Indisch. 

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
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Naast de vrijmarkt zijn er tal van activiteiten op het Spaar-
waterveld op Koningsdag. Zo kunnen kinderen zich laten
schminken, meedoen aan een workshop breakdance of
zich uitleven op het springkussen. 
Het opbouwen van de vrijmarkt start om 9.00 uur. De ver-
koop begint om 10.00 uur. Rond de klok van 15.00 uur gaat
de poort weer dicht. Op de vrijmarkt zullen geen handela-
ren en professionele verkopers worden toegelaten. Ook de
verkoop van voedsel en drank is niet toegestaan. (Foto: Wil-
lem Verheijen)

27 april, vrijmarkt op Spaarwaterveld

Slagerij 

Ammerlaan 

andere 

eigenaar

Terry Grondsma en echtgenote Ella Grondsma-Ammerlaan,
eigenaren van slagerij Ammerlaan in de Johan van Hoorn-
straat, ‘gaan met pensioen’. Ze hebben de zaak per 1 april
verkocht aan Nico van der Nagel, die negentien jaar chef
slager bij een keurslager in Valkenburg bij Leiden was.
Voorlopig krijgt hij nog hulp van het echtpaar Grondsma,
met name om de recepturen van de verschillende maaltij-
den en worsten onder de knie te krijgen. Klanten van Am-
merlaan hoeven dus niet bang te zijn dat de macaroni of
de erwtensoep straks anders smaken. Bovendien hoopt het
echtpaar Grondsma na de zomervakantie het 95-jarig be-
staan van de slagerij nog met de klanten te kunnen vieren.
(Foto: site Van Ammerlaan)

Boswachter Peter van Osch heeft
op 20 maart na 35 jaar afscheid
genomen. Hij woonde in de
dienstwoning bij de Koekamp en
had onder meer het beheer van
de Koekamp, het Malieveld en het
Haagse Bos onder zijn hoede.
Staatsbosbeheer heeft plannen
om in de voormalige dienstwo-
ning werkplekken voor medewer-
kers te creëren en er een
horecagelegenheid te vestigen.
De Koekamp zou de poort moeten
worden naar het nieuwe Natio-
nale Park Hollands Duin. Lees hier een afscheidsin-
terview met Peter van Osch:
http://www.avn.nl/afscheid-van-een-Haagse-bos-
baas 
(Foto: Algemene Vereniging voor Natuurbescher-
ming voor 's Gravenhage en omstreken)

Nico’s Snackbar in Chinese handen

Boswachter neemt afscheid

U heeft ‘m vast al in de agenda staan: de vrijmarkt op het 

Spaarwaterveld aan de Theresiastraat, op donderdag 27 april. 

Nico’s Snackbar, een monument in Bezuidenhout, heeft sinds 7 april een Chinese 
eigenaar, het echtpaar Xu. Paul Gillisse (op de foto links naast zijn neef Nico en broer
Martin) vertelt dat de beslissing om te verkopen ‘hartstikke pijn’ deed, maar dat leeftijd
(‘mijn broer is bijna 70 en ik bijna 65’) en fysieke ongemakken geen andere keus lieten.
Een geruststellende gedachte is dat de nieuwe eigenaar de van ‘Nico’ bekende patat
blijft bakken. Om de kwaliteit van vertrouwde receptuur te bewaken, zullen Paul Gil-
lisse en zijn vrouw voorlopig nog als ‘adviseurs’ aan de zaak verbonden blijven. Goed
nieuws is ook dat de nieuwe eigenaar de Kinderspeeldag blijft sponsoren. Gillisse zegt
‘persoonlijk’ veel vertrouwen in de nieuwe eigenaren te hebben, die vijftien jaar lang
een restaurant in Groningen hebben gehad. (Foto: Ariane Gordijn)



De ontmoetingsplek in Bezuidenhout, waar tegen een 

geringe vergoeding ruimte beschikbaar is voor allerlei 

initiatieven uit de buurt. 

Voor, door en met buurtbewoners worden hier cursussen,

workshops, sportactiviteiten en andere bijeenkomsten 

georganiseerd op sociaal-, maatschappelijk-, creatief- en

sportief gebied.

Beschikbare ruimten: gymzaal, bewegingsruimte, 

creativiteitruimte, professioneel ingerichte keuken, 

eetkamer en een presentatieruimte.

Voor het aanbod kijk op www.puntzuid.nl 

Wil je zelf iets organiseren? Kijk eens op de website en

stuur een mail naar info@puntzuid.nl Wij nemen contact

met je op.

Buurthuis PuntZuid

Van Heutszstraat 12

2593 PJ  Den Haag

Praktijk voor:

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Acupunctuur
Medische fitness

U kunt bij ons rekenen op professionele
begeleiding bij het herstel van klachten
aan uw bewegingsapparaat of 
problemen in de buik- of bekkenregio.
Daarnaast bieden wij bij Fit aan de
Laan de mogelijkheid om onder bege-
leiding van een fysiotherapeut in een
kleine groep verantwoord te fitnessen.

U vindt ons op: Laan van Nieuw Oost Indië 256 - 2593 CE ’s-Gravenhage
T 0703853243 - E info@aandelaan.nl - www.aandelaan.nl
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65 leerlingen van de Nutsschool hebben een kunstwerk ge-

maakt voor de bruine wand van de fietsenstalling in de speel-

tuin aan de Johannes Camphuijsstraat.

Het kunstwerk, naar een ontwerp van Rinke de Fouw, gaat
over de natuur. Ieder kind heeft een paneel geschilderd en
enkele moeders hebben ook meegedaan.
Het kunstwerk werd onthuld door stadsdeeldirecteur Lili-
ane Blankwaard, op 10 maart. (Foto: Rinke de Fouw)

Kunst in de speeltuin

Aan de Grotiusplaats, op het braakliggend terrein voor de
Koninklijke Bibliotheek, komen twee woontorens van meer
dan 100 meter hoog. In de torens komen ruim 500 appar-
tementen, variërend van woningen met sociale huurprij-
zen, via middeldure huurwoningen tot mogelijk ook
koopwoningen. Het gebied rondom krijgt een complete
make-over, inclusief het deels overkappen van de Utrecht-
sebaan en het doortrekken van voetgangersroute richting
Bezuidenhout.

Verkiezingen in 

Bezuidenhout

De VVD is bij de Tweede Kamerverkiezingen in Bezui-
denhout met 23,7 % van de stemmen de grootste partij
gebleven (2012: 29,1 %). D66 werd de tweede partij met
20,7 % van de stemmen (2012: 19,4 %). GroenLinks klom
met 13,4 % (2012: 4 %) naar de derde positie en pas-
seerde de PVV, die 10,1 % haalde (2012: 8,3 %). De PvdA
zakte met 6,6 % naar de vijfde plek (2012: 23,3 %). 
78,88 % van de kiesgerechtigden in de wijk heeft 
gestemd (2012: 87,1 %). Ga voor alle resultaten naar 
bezuidenhout.nl 

Tweederde van de roman, volgens de au-
teur een romantische en grappige vertel-
ling, speelt zich af in Italië, de rest in
Amsterdam en Den Haag.
Anderson signeert haar boek op 20 mei
van 15:00 tot 17:00 uur in de American
Book Center Treehut (Lange Poten 23, Den
Haag). Op 24 juni is ze een van de Parels
van Bezuidenhout in de bibliotheek aan de
Theresiastraat.

Tweede boek columniste 

Bezuidenhout Nieuws

Twee woontorens aan Grotiusplaats

Kristin Anderson, schrijfster en columniste voor de expatpagina

van Bezuidenhout Nieuws, publiceerde in maart haar tweede

boek: The Things We Said in Venice. 



KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij-N-Wereld BV is een echt Bezuidenhouts bedrijf dat al 10 jaar 

de meest bijzondere wijnen koopt bij kleine onafhankelijke Europese

wijnboeren. Historicus en importeur Ingo Wewer luistert graag 

feesten, partijen en verjaardagen op met wijnproeverijen en met 

prachtige verhalen over wijn en wijnboeren. 

Interesse? Bel 0648073217 of mail: info@wijnwereld.net

Wilt u gratis proeven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. 

Aanbieding: proefdoos ambachtelijke wijn (6), van 

€ 57,50 voor € 45,00 (Oostenrijk, Spanje, Italië, 

Duitsland, Frankrijk).

Ingo Wewer

Het verhaal van wijn

Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97
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Het geheugen van Bezuidenhout is een site waar met fo-
to's, filmpjes en verhalen de geschiedenis van de wijk per
straat moet worden bewaard. De initiatiefnemer is Jacob
Snijders, die zelf begon met het bouwen van dit digitale ar-
chief.
'Met de buurtapp hebben de wijkbewoners een middel om
te communiceren over het heden. Op de wijkwebsite vin-
den ze ook informatie over de toekomst. De site geheugen-
vanbezuidenhout.nl completeert het plaatje door de
historie van de wijk toegankelijk te maken.' 
Voor elke straat in de wijk (inclusief verdwenen straten) is
er nu een plek waar de geschiedenis tot leven komt. Op
zoek naar geschikte informatie vond Snijders Ronald van
Onselen bereid de inhoud van diens drie boekjes met her-
inneringen van Bezuidenhouters beschikbaar te stellen.
Voor het fotomateriaal deed hij onder meer een beroep op
Eric Renson en Aletta de Ruiter, die jarenlang hebben gefo-
tografeerd voor de voorgangers van Bezuidenhout Nieuws.
'Veel mensen vinden het interessant oude beelden uit hun
directe omgeving terug te zien, zeker als hun straat een in-
grijpende wijziging heeft ondergaan', meent Renson.

Kraakacties

Het geheugen van Bezuidenhout bevat van elke straat in
Oost, Midden en West informatie. Inmiddels vertellen zo'n
duizend foto's en filmpjes de geschiedenis van de wijk. Bij-
voorbeeld over het bloemencorso waarmee in 1898 de in-
huldiging van koningin Wilhelmina werd gevierd op het

voormalige sportterrein aan de Laan van Nieuw Oost-Indië.
Of over de kraakacties van bejaarde Bezuidenhouters in de
jaren 80 van de vorige eeuw. Zij kraakten onder meer een
dichtgespijkerd winkelpand aan de Merkusstraat. En niet te
vergeten over de moord in een fietsenzaak in de Maystraat,
waarbij het lijk van de vrouw in de tuin werd begraven.
Snijders en Renson, geboren en getogen in Bezuidenhout,
vinden het zelf leuk om herinneringen aan de wijk op te
halen. Ze verwachten dat ook jongere generaties plezier
aan Het geheugen van Bezuidenhout zullen beleven. 'Door
de jaren heen is er veel veranderd, maar ook dertigers en
veertigers weten nog goed waar, toen zij kind waren, bood-
schappen werden gedaan en speelgoed werd gekocht.' 
Daarnaast wil Snijders ook scholen bij het project betrek-
ken door kinderen te prikkelen met bijvoorbeeld hun groot-
ouders over het verleden te praten: 'Belangrijk is vooral dat
dit project bijdraagt aan het dichter bij elkaar brengen van
buurt en bewoners.'

Deel uw verhaal 

Snijders wil Het geheugen van Bezuidenhout graag verrij-
ken en vraagt mensen die beeldmateriaal en verhalen over
de wijk hebben, die te delen. Ook is hulp welkom bij het
vormgeven van de site, het scannen van foto's en het chec-
ken van verhalen. Uw reactie kunt u sturen naar: 
geheugen@bezuidenhout.nl.

14 mei 1980. De hoek Merkus-

straat/De Sillestraat 28. Oude-

ren kraken het pand, eerder

een houthandel, later opslag

en kantoor van cv-installateur

Besteman en Storm. De actie

trok lokale en nationale aan-

dacht. (Foto: Eric Renson) 

Weet u waarom er in 1898 een bloemencorso door Bezuidenhout trok? Of in welke

vroegere fietsenzaak in de Maystraat een vrouw is vermoord? Misschien kunt u

zich de kraakacties in de jaren 80 uit protest tegen het gebrek aan ouderenwonin-

gen nog herinneren? Het geheugen van Bezuidenhout brengt per straat het verle-

den van de wijk in beeld.

Roeland Gelink

Geschiedenis van de wijk per straat

Het geheugen van Bezuidenhout 



Autobedrijf Houtwijk ‘Bezuidenhout’

Autobedrijf Houtwijk

Johan van Hoornstraat 39

zijstraat Laan van N.O.I

(070) 383 84 05

info@autohoutwijk.nl

www.autohoutwijk.nl

Beter een goede buur

dan een verre dealer!
 

Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

Sinds 1935 verzorgen wij de begrafenissen van
huisdieren.Later werd het mogelijk om huisdieren te
cremeren; ook in Den Haag.

Ons crematorium onderscheidt zich door een huiselijke
sfeer. Door onze ruime openingstijden zijn wij in staat een
goede service te verlenen.

Met uw persoonlijke wensen houden wij rekening en bieden
u de gelegenheid om op een waardige manier afscheid te
nemen van uw huisdier.

Indien u niet in staat bent uw huisdier zelf te brengen, 
kunnen wij voor vervoer zorgen, zowel bij u thuis als 
vanaf de dierenarts.

Het crematorium is op werkdagen geopend van 9.00 uur 
tot 21.00 uur. Zaterdag, zondag en op feestdagen van 
14.00 uur tot 18.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak.

De as wordt door ons regelmatig over zee verstrooid. 
Bij individuele crematie kunt u de bestemming van de as 
zelf bepalen. U kunt de as een vaste plek geven in een 
door u gekozen urn, of de as zelf verstrooien. 
U krijgt de as dan mee in een asbus.

Voor informatie: 

Adres: Orionstraat 8 - 2516 AS  Den Haag (Binckhorst)
Voor afspraken en informatie zijn wij 24 uur per
dag telefonisch bereikbaar op: (070) 382 55 00
www.haaglandencrematorium.nl

(Advertentie)

Familiebedrijf Alexandria bv onderscheidt zich door het leveren van herkenbaar en hoog-

waardig vakwerk, dat gepaard gaat met een uitstekende service op basis van jarenlange 

praktijkervaring. Wat ons bedrijf bijzonder maakt, is de liefde en trots voor ons vak. 

Vraag vrijblijvend een offerte aan 

op www.alexandriabv.nl voor 

een van onze diensten.

ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS IS DE AANNEMER VOOR HET BEZUIDENHOUT
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Evert-Jan Rusticus is geboren en getogen op het Friese plat-
teland. Al zo lang hij zich kan herinneren wilde hij bij de po-
litie. Het duurde alleen even voordat dat lukte, want bij de
eerste aanmelding voldeed hij niet aan het profiel. Rusticus
zocht zijn heil bij de marechaussee, werkte daar vier jaar,
en kwam via die weg alsnog op de politie-opleiding te-
recht. Na het behalen van zijn diploma werkte hij in sur-
veillancedienst, waar hij onder andere betrokken was bij de
populaire televisieprogramma’s Blik op de weg en Wegmis-
bruikers. Daarna vervolgde hij zijn loopbaan bij de recher-
che en was hij ook nog enige tijd wachtcommandant. 

Traumatisch

Een mooie staat van dienst dus. Maar is wijkagent dan niet
een soort van teruggang? ‘Welnee, integendeel!’ Rusticus
brult het bijna uit. Hij wilde altijd al wijkagent worden!
Met zijn stationering in Leidschendam in april 2016 werd
dat werkelijkheid. Zijn overplaatsing naar Bezuidenhout
brengt hem eindelijk in aanraking met echte grote-stads-
problemen. Want van een uitdaging, daar houdt Rusticus
wel van. En van afwisseling, en van het contact met wijkbe-
woners. Rusticus wil zichtbaar zijn en iets kunnen beteke-
nen voor mensen. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven
over hoe je inbraak kunt voorkomen. Woninginbraak is, vol-
gens hem, een enorme inbreuk op de privacy van mensen.
Velen onderschatten dat, totdat ze het zelf meemaken. Het
kan zelfs traumatisch zijn. Daarom: iedere inbraak is er een

teveel. Dus vertelt Rusticus graag over veilig hang- en sluit-
werk. Want zonder een degelijke beveiliging kan een dief
binnen twintig seconden binnen zijn. Help! Dat is wel heel
snel! 

Foute boel

Rusticus vindt dat wijkbewoners veel vaker melding zou-
den mogen doen van verdachte omstandigheden in hun
straat. Bijvoorbeeld als onbekenden een huis in- en uitlo-
pen met spullen of zich verdacht ophouden bij een auto.
Bel dan meteen 112, is zijn devies. Te vaak hoort Rusticus bij
een buurtonderzoek dat buren wel iets vreemds hadden
gezien, maar niet konden geloven dat het foute boel was.
Melden! Want u wilt zelf ook graag dat de buren voor u in
de bres springen als onbekenden uw huis of auto in probe-
ren te komen. Liever een keer voor niks politie laten uitruk-
ken, dan niks gedaan bij een verdachte situatie. 
Behalve met inbraken, houdt Rusticus zich bezig met zaken
die te maken hebben met de leefbaarheid in de wijk, zoals
burenruzies, hangjongeren, geluidsoverlast en - een ver-
schijnsel dat zich veel in Bezuidenhout voordoet - illegale
kamerverhuur. ‘Het gaat allemaal om kennen en gekend
worden’, zegt Rusticus. ‘Ik wil problemen vroegtijdig kun-
nen signaleren, geef mij dus informatie’. Wat dat laatste
punt betreft, onderkent de wijkagent dat de sociale cohesie
tegenwoordig minder is dan in enkele decennia geleden.
Dat betekent voor zijn werk dat hij nog beter moet navra-
gen en opletten. 

Missionaris

Wat Rusticus zeer aan het hart gaat, zijn de ouderen die
slachtoffer worden van babbeltrucs. ‘Bij twijfel niet de deur
opendoen’, raadt hij aan. ‘En voor je gaat pinnen, even over
je schouder kijken of er niemand meekijkt.’ Mensen dienen
een gezonde achterdocht te ontwikkelen, vindt de wijk-
agent. En blijf elkaar aanspreken op elkaars gedrag, hoe
vervelend de tegenreactie ook mag zijn. Want door niks te
zeggen stem je toe of je laat je intimideren. En als er maar
genoeg mensen zijn die zeggen dat ze bepaald negatief ge-
drag, zoals een hond op straat laten poepen zonder het op
te ruimen, niet kunnen waarderen, dan trekt zo iemand
zich daar op den duur hopelijk toch wat van aan en veran-
dert zijn gedrag. Ja, een beetje missionaris is hij wel, die
Ever-Jan Rusticus. 

Wilt u Evert-Jan Rusticus zelf eens spreken? Iedere donder-

dagmiddag heeft hij van 13.00-14.00 uur spreekuur in het

Wijk- en dienstencentrum, Johannes Camphuijsstraat 25.

Evert-Jan Rusticus is sinds 1 maart wijkagent in Bezuidenhout. ‘Ik wil dat ieder-

een in de wijk me kent en naar me toe komt om zo problemen vroegtijdig te

kunnen signaleren.’ Hij vraagt nadrukkelijk de medewerking van de 

wijkbewoners.

Elles Pleijter

Evert-Jan Rusticus, nieuwe wijkagent:

‘Ik wil iets kunnen betekenen voor mensen’

Evert-Jan Rusticus: ‘Het

gaat om kennen en ge-

kend worden.’ (Foto:

Willem Verheijen)



Van Alphenstraat 60a
2274 NC  Voorburg
070 383 42 62 - 06 547 412 60

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

AUTO SERVICE MULDERS
PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK

BANDEN – A.P.K – BEURTEN

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

+31 (0)70 34 74 433
www.svdmakelaars.nl
info@svdmakelaars.nl

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

Bezuidenhut is voor wijkbewoners

te huur voor kinderfeestjes, 

lezingen, VVE- vergaderingen.

Voor informatie: bezuidenhut.nl

bezuidenhut
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De Groene Schenk telt zeven leden en heeft als doelstelling
natuurvriendelijk tuinieren. De vereniging en het tuinen-
complex zijn de opvolger van het Groene Oordje. Deze le-
gendarische tuin moest verdwijnen en kon, dankzij
initiatiefneemster Cocky Hoek, naar de overkant verhuizen.
Hoek: ‘De oude tuin is drie jaar geleden met hulp van wel
vijftig vrijwilligers overgezet naar de huidige locatie. Het
terrein waarop we nu zitten, is eigen grond, gekocht door
de vereniging.’ Alle leden van de vereniging hebben uiter-
aard lol in tuinieren en stemmen onderling af wie wat ver-
bouwt zodat er genoeg diversiteit is.
Niet iedereen weet van het bestaan van dit stukje natuur
in de stad en sommige anderen denken dat het complex
niet openbaar toegankelijk is. Maar als een van de leden in
zijn tuin is, blijft het hek open en kan iedereen er terecht.
Hoek: ‘Personeel van de kantoren in de buurt komt in de
pauze vaak een wandeling maken in deze groene oase van
rust. Als je het hek door bent, kom je echt in een andere
wereld.’ Buurtbewoners zijn natuurlijk ook welkom, bij-
voorbeeld om honing van de bijen op de tuin te kopen of
om de grote bollenmand bij de ingang te vullen. Want,
zoals op de mand staat: ‘Gunt u uw bollen een tweede
leven, de tuin is er blij mee.’ Ook dieren hebben het prima
naar hun zin op het complex, waar De Schenk doorheen
stroomt. Er zitten salamanders, padden, slakken, kikkers,
een egel, zwanen en tal van andere vogels. En helaas ook
de rivierkreeft, die dol is op kikkerdril. 

Kunst ter plekke

Naast tuinieren draagt de vereniging cultuur een warm
hart toe. Jaarlijks is er een expositie van kunstwerken in de
tuin. Ook daar is Hoek in het Groene Oordje mee gestart:
‘Het begon met een keramiekcursus samen met Lonneke
Nijeboer. De achtertuin werd te vol en toen zijn we het
maar gaan exposeren.’ De werkgroep met Loes Peters, 
Ariane Gordijn en Laurens Dubbeld beleeft enorm veel ple-
zier aan het organiseren van Kunst ter plekke. Dit jaar is
speciaal: voor Hoek is het de laatste keer dat ze het organi-
seert en wethouder Joris Wijsmuller zal de opening verrich-
ten, ingebed in de performance van kunstenaar Lichel van
den Ende, met onder andere feestelijke, kleurrijke hoeden
voor deelnemers en bezoekers. Daarnaast zijn er ook kun-
stige bladeren gefabriceerd die aan de bomen komen te
hangen en waarop wijkbewoners een gedicht of verhaal
kwijt kunnen, zodat de bomen straks volop poëzie dragen.
‘Kunst voelt zich hier prima thuis’, vertelt Hoek. ‘We hebben
altijd meer aanmeldingen dan we kwijt kunnen.’ Dit jaar
zullen er objecten van veertien kunstenaars te zien zijn.

Bijzondere ontmoetingen

De Groene Schenk draagt niet alleen een steentje bij aan
het natuurlijk tuinieren en de kunst, maar ook aan educa-
tie. Regelmatig komen schoolklassen of groepen van de na-
schoolse opvang langs en een keer per jaar houdt een
groep rolstoelers een prijsvraag in de tuin. Een gast mag
niet onvermeld blijven: een expat uit Moldavië: ‘Hij kwam
ooit om eendjes te voeren, zag de bijenkasten en is vervol-
gens zelf imker geworden.’
Het meest tevreden is Hoek echter over het feit dat in korte
tijd een braakliggend stuk land een bloeiende tuin is ge-
worden. ‘Het zag er lange tijd naar uit dat we moesten ver-
dwijnen, maar we hebben altijd moed gehouden en
uiteindelijk is het, met alle hulp, toch gelukt om een stukje
van de ecologische Schenkoever te behouden. Daar ben ik
trots op!’

Cocky Hoek: (tussen tuineigenaren Laurens Dubbeld en Dini Kuijer)

‘Als je het hek door bent, kom je echt in een andere 

wereld.’ (Foto: Koen de Lange)

Aan de rand van Bezuidenhout, aan de IJsclubweg bij de Nieuwe Veenmolen, liggen

de tuinen van Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk. De vereniging heeft als

doel het natuurvriendelijk, energieneutraal en duurzaam aanleggen, beheren en

onderhouden van natuurtuinen. Maar daarnaast biedt ze volop ruimte aan kunst.

Marjon Damen

De Groene Schenk

Natuurlijke oase in Bezuidenhout

Kunst ter plekke

De expositie Kunst ter plekke is dit jaar van 3 juni (fees-
telijke opening) tot en met 2 juli. Openingstijden: in het
weekend van 12.00 tot 17.00 uur. De sluiting op 2 juli
wordt gevierd met een ecomarkt. Meer info op
www.kunstterplekke.nl en www.degroeneschenk.nl



Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Wilt u weten waar het Wijkberaad Bezuidenhout zich het

afgelopen jaar voor heeft ingezet en waar de vrijwilligers in

de wijk zich hard voor maakten? Wilt u weten hoe u uw

steentje kunt bijdragen aan de wijk? Of zijn er volgens u

aanvullende zaken waarvoor aandacht nodig is? 

Kom dan 17 mei naar de bewonersvergadering in het Wijk-

en Dienstencentrum Johannes Camphuijsstraat 25.  

Inloop vanaf 19.30 uur; begin 20.00 uur.

Het jaarverslag 2016 staat vanaf 6 mei online op 

Bezuidenhout.nl bij menu bewoners/wijkberaad

Bewonersvergadering 2017
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Karin Scheper werkt als restaurator bij de Leidse Universi-
teitsbibliotheek. Ze herstelt beschadigde oude boeken die
nog altijd gebruikt worden en verzorgt stukken die naar
tentoonstellingen gaan. Daarnaast bewaakt ze de omstan-
digheden waaronder boekcollecties bewaard worden en
adviseert ze over allerlei conserveringskwesties. Het leuk-
ste van haar werk vindt Scheper het fysieke contact met de
oude materialen.

Kostbaar

Scheper vertelt dat zolang boeken met de hand werden ge-
schreven of gedrukt en vervolgens gebonden - dat ge-
beurde tot aan het begin van de negentiende eeuw
handmatig - er geen twee exemplaren identiek zijn. De
wijze waarop een boek is gemaakt en de toegepaste mate-
rialen geven informatie over het gebruik, de betekenis, de
herkomst en de cultuur-historische context van dat boek.
Het maken van een boek was op zich al een kostbaar pro-
ces. Werden er ook nog tijdrovende bindtechnieken of dure
materialen gebruikt, dan valt aan het eindresultaat af te
zien dat de koper er flink wat voor over had. De oudste boe-
ken die Scheper conserveerde dateren uit de 8e en 9e
eeuw. Handgeschreven natuurlijk, op perkament. 
Scheper studeerde drie jaar kunstgeschiedenis, tot ze de
conclusie trok dat ze liever een meer praktische en crea-
tieve richting op wilde. Dat werd de studie boek- en papier-
conservering aan de Opleiding Restauratoren in
Amsterdam. Na haar afstuderen werkte Scheper onder
meer als restaurator bij het Stadsarchief in Amsterdam.
Sinds 2000 leidt ze het atelier van de Leidse Universiteits-
bibliotheek. 

1085 handschriften

De afgelopen jaren deed Scheper, in haar eigen tijd, onder-
zoek naar de islamitische boekbindtraditie. Een onderzoek
dat eigenlijk uit nood geboren is, legt ze uit. Als restaurator
van de Leidse Universiteitsbibliotheek is ze namelijk ook
verantwoordelijk voor de Oosterse collectie, met hand-
schriften uit alle regio’s van de Islamitische wereld. Daarbij
gaat het om geschriften die het gehele wetenschappelijke
spectrum bestrijken, van astronomie en geneeskunst tot
en met geschiedenis. Bezoekers van de bibliotheek moeten

de originelen kunnen raadplegen. Om dat veilig te laten
gebeuren, moeten de boeken op een verantwoorde manier,
op grond van goede kennis van de verschillende bindtech-
nieken en –materialen, worden gerestaureerd. Volgens
Scheper kan dat laatste alleen als je de oorspronkelijke con-
structiemethoden goed begrijpt. In die kennis voorzagen
de opleiding noch de vakliteratuur. Dus ging ze zelf op on-
derzoek uit. Op basis van 1085 Midden-Oosterse en Zuid-
oost-Aziatische handschriften, door de Leidse
Universiteitsbibliotheek verzameld vanaf het begin van de
17e eeuw, beschrijft Scheper voor het eerst gedetailleerd de
technieken waarmee boekbinders uit de islamitische we-
reld hun handschriften bonden. Tegelijkertijd toont ze aan
dat het algemene idee dat het vakmanschap van de islami-
tische binders hoog is als het gaat om het ontwerp en de
verfijnde uitvoering van de banddecoratie, maar dat de
bindwijze zelf van matige kwaliteit is, en inferieur aan Wes-
terse boekconstructies, niet terecht is. Dat inzicht is van be-
lang omdat tot op vandaag veel islamitische handschriften
worden herbonden of gerepareerd met aanpassingen in de
constructie. Vaak met rampzalige gevolgen voor de origi-
nele materialen. Zo gaat, volgens Scheper, niet alleen veel
materiaal en informatie over de oorspronkelijke vervaardi-
ging verloren, de fysieke verandering van de constructie
leidt ook tot een andere mechaniek waardoor gemakkelijk
nieuwe schade ontstaat of het boek niet meer goed opent. 

Bijzondere prestatie

Voor haar onderzoek ontving Scheper in februari van de Ko-
ninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen de De
la Courtprijs. Volgens de jury leidt haar werk tot een
nieuwe wetenschappelijke benadering van de conservering
van islamitische handschriften waar collega-restauratoren
en studenten over de hele wereld hun voordeel mee kun-
nen doen. De De la Courtprijs wordt om de twee jaar uitge-
reikt voor wetenschappelijk onderzoek in de alfa- en
gammawetenschappen dat onbetaald en zelfstandig is ver-
richt. Hiermee zet de KNAW personen in de schijnwerpers
die in hun vrije tijd en met eigen middelen een bijzondere
wetenschappelijke prestatie leveren. Het proefschrift van
Karin Scheper is uitgegeven bij Brill, The Islamic Bookbin-
ding Tradition. A Book Archaeological Study. 

Karin Scheper: ´Mijn onderzoek is uit nood geboren.´ (Foto: Koen de Lange)

De Bezuidenhoutse Karin Scheper is boekrestaurator. In fe-

bruari ontving ze een belangrijke prijs voor haar proefschrift

over de islamitische boekbindtraditie. In Bezuidenhout Nieuws

doet ze graag een boekje open over haar werk.

Elles Pleijter

Bijzondere buur: Karin Scheper

Bezuidenhoutse behoedt boeken voor verval



a p r i l  2 0 1 7  B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  16

Wat voor wijk trof u aan in 2010, toen u begon als 

wethouder?

Een heel actieve wijk. Een wijk waarin ik meteen met veel
mensen in aanraking kwam. Mensen die ook altijd goed de
weg naar de stadsdeelwethouder wisten te vinden als er
iets was. Die contacten waren altijd goed en heel prettig.

U kreeg niet het gevoel dat de Bezuidenhouters u in de

nek zaten?

Natuurlijk proberen wijkverenigingen het onderste uit de
kan te halen, daar zijn ze immers voor op pad gestuurd
door de wijk. Het is ook goed als mensen breder kijken dan
de portefeuille van de stadsdeelwethouder. Ze geven je
soms signalen voor collega’s op het stadhuis. Ook wijzen ze
er af en toe op dat er op het stadhuis niet goed wordt sa-
mengewerkt.

Hadden ze daarin soms wel een punt?

Ja. Als een stadsdeel met verschillende afdelingen onder-
handelt over verkeer en parkeerplekken en verschillende
signalen krijgt, wat moeten ze dan? Dat gebeurde wel
eens. 

Daar ligt dan de rol van de stadsdeelwethouder?

Je zorgt dat wijkbewoners met de goede mensen om tafel
komen te zitten. Je hebt natuurlijk het stadsdeelbudget dat
je in kunt zetten om tegemoet te komen aan wensen van
de buurt, maar verder moet een stadsdeelwethouder oog
en oor zijn voor een stadsdeel, je moet signalen meenemen
en zorgen dat die op het stadhuis op de goede plek landen.
Ik heb het altijd als mijn rol gezien om daar ook oliemanne-
tje te zijn, of olievrouwtje dan.

Valt dat altijd goed op het stadhuis?

Bezuidenhout was altijd wel zo actief dat ze zoiets hebben
van: o ja, daar heb je Bezuidenhout weer. Maar over het al-
gemeen wordt een heel actieve wijk wel heel erg gewaar-
deerd. We hebben niet voor niets het motto ‘Haagse
kracht’, zodat mensen kunnen meebeslissen. Dat werkt
beter en leidt ook achteraf tot minder gedoe. Sommige
dingen gingen ook wel moeizaam, maar we kwamen er al-
tijd wel uit.

Wat ging er dan moeizaam?

Parkeerplekken, historische lantaarnpalen, hoe moet een
fietspad precies liggen en Oracs - dat waren best ingewik-
kelde discussies. 

Maar de buurt krijgt niet altijd zijn zin, zoals de nieuwe

Sterfietsroute langs de Juliana van Stolberglaan. Betrok-

kenen klagen over halsstarrigheid van de gemeente.

Het is ook af en toe van twee kanten nog even wennen. Als
je op het stadhuis gewend bent om vanuit je deskundig-
heid dit soort ontwerpen te maken, dan vraagt het veel van
mensen om anders te gaan werken. Daar moet je ook maar
geduld voor hebben. Het zijn vaak ook ingewikkelde discus-
sies. Soms heeft het stadhuis heel goed naar een wijk ge-
luisterd, maar heeft het ook andere belangen te wegen,
waardoor een beslissing toch anders uitvalt. Goed naar
mensen luisteren, betekent niet altijd dat ze gelijk krijgen.
Het is jammer dat op het moment dat mensen geen gelijk
krijgen, ze ook het proces gaan betwisten. Maar dat vond ik
wel het leuke aan dat bestuurlijke werk: het vraagt heel
veel voorzichtig balanceren. 

Ze zat graag op een terrasje in de Theresiastraat, pikte als het

even kon een middagconcert mee in het Conservatorium, maar

deed vooral haar best om op het stadhuis de zaken voor Bezui-

denhout zo gesmeerd mogelijk te laten verlopen. Ingrid van En-

gelshoven, nu Kamerlid voor D66, kijkt terug op de zeven jaar

dat ze stadsdeelwethouder van Bezuidenhout was.

Afscheidsinterview Ingrid van Engelshoven

‘De kleine contacten in de wijk waren 

John Hermse



B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  a p r i l  2 0 1 7 17

 de mooie momenten in mijn werk’

En als wijkberaad en gemeente er dan toch niet uitkomen

en voor de Raad van State belanden, zoals bij de kwestie

rond de dakopbouwen en parkeerplaatsen?

Dat is gewoon heel vervelend. Je moet het zoveel mogelijk
proberen te vermijden, maar soms kan het ook niet anders.
Af en toe kom je er met elkaar niet uit. Dan moet iemand
anders maar een oordeel vellen.

Trekt u zich dat dan ook zelf aan?

Ja, je wilt dat niet. Je vraagt je dan altijd af: goh, wat had-
den we nou anders kunnen doen om in ieder geval te voor-
komen dat we voor de rechter stonden. Je probeert er ook
van te leren. Maar soms is het ook zo dat, hoe goed je het
als bestuur ook probeert te doen, sommige mensen niet te
overtuigen zijn. Die gaan tot het gaatje om hun gelijk te
halen, ook voor de rechter, en dan wordt het heel moeilijk
om er samen uit te komen. Je moet ook wel mensen tref-
fen die compromisbereid zijn. 

Hoe moet je dan verder met de wijk als je elkaar voor de

rechter hebt getroffen?

Het heeft in ieder geval de verhouding met de wijk nooit in

de weg gestaan. Je moet achteraf wel een biertje met el-
kaar kunnen drinken. Over het algemeen is dat gelukt, ik
heb de bijeenkomsten in de wijk altijd als een warm bad
gevoeld. Ik ben ook weleens bij iemand thuis een kop kof-
fie gaan drinken. Gewoon om plooien glad te strijken. Het
is belangrijk dat je zelf die stap zet om te kijken wat er nou
echt speelt. Het is zonde om een relatie langdurig te laten
verstoren. Ik vond die kleine contacten in de wijk een van
de mooie dingen van de laatste jaren als stadsdeelwethou-
der. 

Maar bij de protesten tegen de woontorens aan de Juliana

van Stolberglaan lopen de gemoederen hoog op. Daar

lijkt het vertrouwen in het stadsbestuur niet zo groot. Je

hoort geluiden dat de gemeente en de projectontwikke-

laar onder een hoedje spelen.

Dat zijn ernstige signalen, een soort standaardwantrou-
wen tegen de overheid. Dat is heel jammer, maar ik vind
ook dat mensen die dat soort complottheorieën de wereld
ingooien ook eens moeten nadenken over hun verant-
woordelijkheid. Wat ik nog kwalijker vind is dat er raads-
fracties zijn die dat aanwakkeren. Als vanuit de raad
continu het beeld wordt gewekt: dit voorstel komt van het
college, dus het zal wel niet deugen en niet waar zijn, dan
vind ik dat de raad een heel kwalijke rol speelt. Dat is een
populistische tendens die de kloof tussen bestuur en bur-
ger eerder vergroot dan verkleint. Het stadsbestuur hééft
geen belang bij projectontwikkelaars. Wij hebben net zo-
veel belang bij deze stad als de bewoners zelf.

Daar sta je dan als stadsdeelwethouder die altijd heeft ge-

probeerd een goede relatie met de wijk te onderhouden.

Daarom is het wel van belang om goed te informeren,
zoals rond de noodopvang van asielzoekers in het Ministe-
rie van Sociale Zaken. Rondom dat soort processen is het
hééél erg belangrijk dat je elkaar goed informeert, dat je
elkaar niet verrast. Daarom was het voor het stadsbestuur
zo ontzettend lastig dat we niet te allen tijde goed werden
geïnformeerd door het COA (Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers; red). Dat verstoort ook voor ons de relatie
met de wijk. Mensen kijken door hun oogharen, zij zien
COA én gemeente als één overheid. Dat was heel verve-
lend, maar toen de asielzoekers er eenmaal zaten, was het
ook hartverwarmend om te zien wat de buurt daar heeft
gedaan. Dat was echt fantastisch en dat hebben die asiel-
zoekers ook als een heel warm welkom ervaren.

Wat wordt de grootste opgave voor de wijk?

Bezuidenhout is dichtbevolkt, met smalle straten zonder al
te veel groen. De ruimte is schaars op straat. Als je daar
woont, wil je ook dat die ruimte goed besteed wordt. Het
zal een eeuwige discussie blijven hoeveel ruimte je de auto
en hoeveel ruimte je de fiets geeft. Daar zijn bewoners het
ook niet altijd over eens, maar het blijft een heel aantrek-
kelijke wijk en ik vond het een fantastische wijk om stads-
deelwethouder van te zijn.



International school

Special education
School voor dyslectie

Amalia Van Solmstraat 155

2595 TA  Den Haag

+31 (0)70 335 56 98

infolse@hsvdenhaag.nl

Koningin Sophiestraat 24a

2595 TG  Den Haag

+31 (0)70 324 34 53

Tarwekamp 3

2592 XG  Den Haag

+31 (0)70 335 09 59

fdjong@hsvdenhaag.nl

d e  H a a g s c h e  S c h o o l v e r e e n i g i n g

Theresiastraat 43

2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67

www.verweykappers.nl

MONTAGEBEDRIJF

Maystraat 38 - 2593 VW  Den Haag - 070 385 95 69

0654 20 11 13 - info@emdejager.nl - ww.emdejager.nl

E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!

Ambulant Pedicure

Voor al Uw voetverzorging aan huis
Voor meer info of een afspraak bel:

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

Edith Pedicure
dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op 06 54720014



De wijkagent over 

Hondenpoep
Op een van mijn eerste dagen als wijkagent in Bezuiden-
hout werd ik erop gewezen dat er in West erg veel honden-
poep op straat ligt, aanzienlijk meer dan in de andere
delen van Bezuidenhout. Dat wilde ik met eigen ogen zien,
dus stapte ik op mijn ‘bike’. Op weg naar West fietste ik
eerst door Oost en Midden. Daar zag ik niet opvallend veel
hondenpoep. In West daarentegen lag er best veel poep op
de veldjes en soms zelfs op de stoepen. 
Zoals gewoonlijk maakte ik ook in West een praatje met
mensen. Zo vroeg ik enkele hondenbezitters wat ze van de
wijk vinden en wat er beter zou kunnen. De klachten gin-
gen al snel over minder goed onderhouden tuinen, hobbe-
lige voetpaden en verkeerd geparkeerde auto’s. Op de
vraag of zij zelf hun hondenpoep opruimen, klonk een stel-
lig ‘Ja’. (Begrijpelijk: ik ben tenslotte van de politie en kan
bekeuringen uitschrijven). Na enig doorvragen werd het
antwoord echter afgezwakt tot ‘soms’ en kwam het ge-
sprek op verloedering van de wijk. Toen ik opperde dat hon-

denpoep op straat ook een teken van verloedering is, zag ik
ze eerst nadenken om het uiteindelijk met me eens te zijn. 
Een wijk houd je met z’n allen leefbaar. Wij als politie, maar
ook de gemeente of de woningbouwvereniging, kunnen
het niet alleen. Een hondenbezitter kan daarbij een be-
langrijke rol spelen: niet alleen door de poep op te ruimen,
maar ook door de extra oren en ogen in de wijk te zijn en
te zorgen voor meer sociale samenhang. Bewoners moeten
een manier vinden om met elkaar over dit soort zaken te
spreken, zodat we samen de verloedering tegen kunnen
gaan. Ik ga dat gesprek graag met u aan, in de wijk of tij-
dens het spreekuur. 

Evert-Jan Rusticus

*Ernst Käuderer is wegens persoonlijke omstandigheden
enige tijd niet werkzaam als wijkagent. 
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Bezuidenhout heeft twee wijkagenten: Evert-Jan Rusticus en

Ernst Käuderer*. Zij zijn de schakel tussen wijkbewoners en

politie als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. 

(Foto: Willem Verheijen) 

LEUKE DINGEN VOOR DE MENS
In mei gaat een kudde schapen aan het werk, organiseren we informatiebijeenkomsten én

hopen wij u te ontmoeten op ons event Leuke Dingen voor de Mens, op het toekomstige 

Zonnepark ‘t Oor Loolaan Zuid. Wees welkom bij Energie van Hollandsche bodem. 

(Advertorial)

Doe mee met zonnepanelen in Zonnepark ‘t Oor aan de 

Loolaan en verlaag uw energierekening. Nieuwsgierig hoe u

mee kunt doen? Kijk op www.evhb.nl of ontmoet ons tijdens 

de volgende bijeenkomsten:

Donderdagavond 11 mei, informatieavond in BLOOM – House

of Health, Koninginnegracht 28, Den Haag. Inloop: 19.30 uur

met koffie en thee. Presentatie: 20.00 – 21.30 uur.

Zondagmiddag 2 juli op de Ekomarkt. Een samenwerking met

ATV Loolaan en Natuurtuinen De Groene Schenk. 

Van 12.00 – 17.00 uur.

Event Leuke Dingen voor de Mens

Op zondagmiddag 28 mei van 13.00 – 17.00 uur organiseren

we op het toekomstige Zonnepark ‘t Oor het event Leuke Din-

gen voor de Mens. We staan er met een informatiekraam, maar

er valt meer te beleven. Bijvoorbeeld een meet en greet met

schaapherder Peter Lankhuijzen van Sheep at Work. Peter geeft

op deze middag samen met zijn honden enkele demonstraties

schapendrijven. Een supergave ervaring. En als klap op de vuur-

pijl worden de schapen van hun wintervacht verlost.

Ga bij het slenteren langs de gezellige kraampjes, vooral ook

even kijken bij imker Arjan de Haas. Hij vertelt u graag meer

over de bijtjes en de bloemetjes. Zijn bijenvolk zal straks op het

zonnepark gehuisvest worden. Plof daarna even neer in het gras

of op ons terras en geniet. 

Waar treft u ons? Ga bij natuurtuin De Groene Schenk onder

het viaduct door, een kleine 100 meter verder vindt u ons. 

Voor het volledige programma: 

www.evhb.nl en 

www.facebook.com/evhb.nl



PPoppenkastoppenkast
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Betovergrootvader en grootvader Briedé bouwden huizen.
Steeds als kleinzoon Gert-Jan Briedé door Bezuidenhout
loopt, kijkt hij altijd graag even naar de diverse huizen die
zijn grootvader daar heeft gebouwd, zoals op de hoek Laan
van Nieuw Oost-Indië/Theresiastraat, tegenover zijn eigen
zaak, of verschillende panden aan de Hendrik Zwaarde-
croonstraat. Het bombardement op Bezuidenhout heeft
ook de familie Briedé hard getroffen. 3 maart 1945 was een
inktzwarte dag voor grootvader Briedé; zijn bedrijf werd
vol geraakt en moest geheel worden herbouwd.  
Tegenwoordig bestaat het bedrijf, naast de aannemerij, uit
een woonwinkel die een aparte onderneming vormt.
Samen zijn ze: Briedé Bouwen en Wonen. Briedé is gespeci-
aliseerd in renovatie en vernieuwing. Te denken valt dan
aan het vernieuwen van stucwerk, waaronder oude pla-
fonds en sierranden, maar ook het vernieuwen van keu-
kens, badkamers en toiletten, het neerzetten van een
aanbouw en het uitvoeren van schilderwerk. In combinatie
met de winkel kan een woning geheel vernieuwd en op-
nieuw aangekleed worden opgeleverd. 

250 behangboeken

In de winkel op de hoek van de Laan van Nieuw Oost-Indië
en de Theresiastraat vind je volgens Briedé woondecoratie
die je nooit in een bouwmarkt zult aantreffen. Zo zijn som-
mige behangsoorten afkomstig van Engelse en Belgische
leveranciers. Even snel een behangetje uitzoeken, bij Briedé
vergist u zich deerlijk. Het bladeren in de 250 behangboe-
ken, maakt dat u beslist even naar adem moet happen,
voorspelt Briedé. Datzelfde geldt, volgens hem, voor het as-
sortiment gordijnen, vloeren en traplopers: veel keus, bij-
zonder mooi materiaal en op maat gemaakt. En dan zijn er
nog de vele typen raamdecoraties. Briedé vertelt dat hij

een inspiration dealerschap heeft met leverancier Luxaflex.
Zo kan hij raamdecoratie met de nieuwste technische snuf-
jes als een van de eersten in de winkel hebben. De luxaflex
aansturen met een app op de smartphone behoort al tot
de mogelijkheden.
Klanten die moeite hebben uit het assortiment een goede
keus te maken, kunnen bij Briedé worden geholpen door
Jan-Jaap Sarlet, Rein Keizer en Piet Ringens. Met deze inte-
rieurstilisten kan een interieurplan worden opgesteld op
basis van de wensen van de klant. Zij kunnen verschillende
interieurstijlen laten zien en helpen bij het selecteren van
producten en het op elkaar afstemmen van kleuren. Han-
dig, meent Briedé, want woonprogramma’s op tv hebben
er zeker voor gezorgd dat mensen veel bewuster een interi-
eurstijl kiezen, alleen weten die mensen niet altijd hoe ze
het aan moeten pakken of ze hebben te weinig tijd om
alles zelf uit te zoeken.
Wat betreft die woonprogramma’s. Volgens Briedé werken
ze ook weleens tegen. Want in die programma’s lijkt het of
een renovatie in een paar dagen af is. Alles kost tijd. Bij-
voorbeeld het drogen van stuc of verf, want anders valt het
er zo weer af. ‘Wij kopen zelf ook huizen aan, renoveren die
volledig en bieden ze vervolgens te koop aan. Een grondige
renovatie daar mag je gerust vier á vijf maanden voor reke-
nen.’

Binnenkort wordt de winkel van Briedé zelf verbouwd. Het
doel is te komen tot een nog meer open en gastvrije sfeer.
Briedé: ‘Ik ben nog altijd dol op mijn werk. Het is fijn om
met een klant om de tafel te zitten, mezelf te verplaatsen
in die klant en samen tot een plan te komen waarvan de
klant gelukkig wordt. En daarbij laat ik me graag bijstaan
door mijn collega’s.’

Gert-Jan Briedé voor de plaquette die de geschiedenis van het bedrijf vertelt. 

(Foto: Koen de Lange)

De meeste wijkbewoners kennen Briedé van de

woonwinkel aan de Laan van Nieuw Oost-Indië.

Maar wat veel mensen niet weten is, dat het fami-

liebedrijf al sinds 1895 als aannemer in Bezuiden-

hout is gevestigd. Sinds 1995 staat Gert-Jan Briedé

aan het roer van een bedrijf waarin door de jaren

heen veel is veranderd, maar niet de liefde voor het

vak. 

Elles Pleijter

Ondernemer in beeld

Gert-Jan Briedé van Briedé Bouwen & Wonen

‘Dit vind je niet in een bouwmarkt’





‘Schandalig, schandalig’, Wim Diesveld kan er niet over uit
dat er in Bezuidenhout, een wijk met meer dan 13.000 in-
woners, slechts amper containers zijn voor plastic- en
kunststofafval (Er staan vier van dergelijke bakken in heel
Bezuidenhout; drie in of aan de Theresiastraat en één in
West; red). Dat is weinig bevorderlijk voor het scheiden van
plastic, en als de Bezuidenhouter iets na aan het hart ligt
dan is dat het scheiden van afval. Diesveld is niet voor niets
‘chef afval’ op een school die het predicaat ‘afvalvrij’ heeft.
In anderhalf jaar tijd slaagde zijn school met 900 leerlin-
gen erin om de hoeveelheid papier-, plastic-, gft- en restaf-
val per week terug te brengen van vijf 1.100 liter containers
tot één container van 250 liter. Behalve een berg afval
scheelt dat ook zo’n 120 euro per maand.
De Paradijsvogel is een toekomstige Eco-school. Dit initia-
tief stimuleert leerlingen om zélf activiteiten te onderne-
men om de school (verder) te verduurzamen. Elk jaar wordt
er een opdracht gesteld. Uit de afvalanalyse bleek dat er
nog heel veel drinkpakjes bij het afval zitten. Uitgaande
van 900 leerlingen die gemiddeld per week negen drink-
pakjes verbruiken, kwam dat neer op twaalf grote zakken
vol per week. Dat werd onder meer aangepakt door de
leerlingen tegen kostprijs zogenaamde doppers, duurzame

waterflessen aan te bieden. Vorig jaar op 10 oktober, de
dag van de duurzaamheid, werd de oogst van een week ge-
teld: 56 drinkpakjes. ‘Dat zijn er nog 56 teveel’, vindt Dies-
veld, ‘want we willen echt een afvalvrije school zijn, maar
we zijn op de goede weg.’

Wilt u weten hoe Wim Diesveld niet alleen zijn eigen

school, maar ook de Nuts- en de Liduina-school duurzaam

hoopt te krijgen? Lees dan verder op http://bezuiden-

hout.nl/duurzaam/

De drinkpakjes zijn in de ban gedaan, de klassen scheiden

hun afval en op het dak staan een groentekas én twee bij-

enkorven. Basisschool De Paradijsvogel in Ypenburg is op

weg de eerste eco- en afvalvrije school van Den Haag te

worden. Een belangrijke motor hierachter is conciërge - en

Bezuidenhouter - Wim Diesveld.

Duurzaam Bezuidenhout

Wim Diesveld, ‘Chef afval’ op eco-school 

60e Boomfeestdag in Bezuidenhout Ruim veertig leerlingen van de Van Hoogstraten-

school plantten op 22 maart bomen. Dat gebeurde

op het Spaarwaterveld in het kader van Boomfeest-

dag. Het was de zestigste keer dat Boomfeestdag in

Den Haag werd gevierd.

De leerlingen van de Van Hoogstratenschool plantten
bomen, zoals de moeraseik, christusdoorn, rode esdoorn,
zilverberk, schijnbeuk, Noorse esdoorn, sierkers en de zuil-
vormige haagbeuk. Dat deden ze samen met wethouder
Boudewijn Revis en stadsdeeldirecteur Lilianne Blank-
waard. 
Voordat de bomen de grond in gingen, kregen de leerlin-
gen eerst nog een ‘les’ van een boomdeskundige van de ge-
meente. Daarna schreven ze op een blaadje wat volgens
hen de waarde van bomen in de stad is. Die wijsheden gin-
gen in een kokertje en werden begraven onder de boom.
(Foto: Jurriaan Brobbel) 
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Activiteitenmiddag voor jong en oud: gezellig, groen,

goedkoop en gezond leven Woensdagmiddag 24 mei

vanaf 12.00 uur.

Locatie: in en om het wijkcentrum Bezuidenhout-West, 
Jan van Riebeekplein 90.
Een gezonde lunch en leuke activiteiten (onder anderen
bingo, rad van fortuin, springkussen) voor jong en oud. 
Gratis deelname en door mee te doen kunt u leuke prijzen
winnen. Bovendien leert u van alles over groen, goedkoop
en gezond leven in Bezuidenhout-West. Zo krijgt u bijvoor-
beeld antwoord op vragen als ‘hoe krijg ik eenvoudig mijn

energierekening omlaag?’ of ‘hoe kan ik nog gezonder
leven?’.  
Alle buurtbewoners krijgen binnenkort een uitnodiging
voor deze activiteitenmiddag in de bus. Maar noteer 24
mei nu alvast in uw agenda! De middag wordt georgani-
seerd door Stadsdeelkantoor Haagse Hout, Woningcorpo-
ratie Haag Wonen, Stichting Duurzaam Den Haag en VÓÓR
Welzijn.

Straatspeeldag op Hendrick Hamelplantsoen

Woensdagmiddag 14 juni vanaf 13.00 uur

De straatspeeldag in Bezuidenhout-West trekt elk jaar on-
geveer 150 kinderen. Het thema van dit jaar is Wild West.
Kinderen kunnen zich heerlijk uitleven.
Meer informatie bij het wijkcentrum Bezuidenhout-West:
070-205 2550 (vraag naar Tin-Nio de Kievit of Jaap de Wit).

Bezuidenhout-West heeft er sinds kort een groep nieuwsgierige

aagjes bij. Een reportersgroep bestaande uit jongeren tussen de

8 en 12 jaar gaat reportages maken over de wijk. Variërend van

een interview met een inspirerende wijkbewoner 

tot aan een portret van een bijzondere organisatie. 

De jonge reporters deinzen nergens voor terug. 

Oudere wijkbewoners die behoefte hebben aan bijvoorbeeld een persoonlijk gesprek, het

regelen van praktische hulp, begeleiding bij mantelzorgtaken of de inzet van een vrijwilli-

ger kunnen sinds februari terecht bij ouderenconsulent Cecile Bouts. 

Bezuidenhout-West Nieuws

Jonge reporters zijn nergens bang voor

Met hun nog jonge blik op de wereld en vaak onbe-
schaamde vragen kunnen Bezuidenhout-Westers open en
eerlijke interviews van de reporters verwachten. Die inter-
views worden vervolgens omgezet in een artikel of een
YouTube-post. Beide producten worden gedeeld op de
eigen reportersgroep-Facebookpagina. Naast de praktijker-
varing krijgen de jongeren ook voorlichting over social
media.

Bouts werkt bij VÓÓR Welzijn vanuit het Wijk- en
Dienstencentrum Bezuidenhout aan de Johannes
Camphuijsstraat en is ook regelmatig in het Wijk-
centrum in West aanwezig. 
Ook met ideeën om een nieuwe activiteit op te

zetten of een oude activiteit nieuw leven in te
blazen, bent u bij haar aan het goede adres.
Bouts werkdagen zijn maandag, dinsdag en don-
derdag en is bereikbaar op 070-2052560 of
c.bouts@voorwelzijn.nl

Nieuwe ouderenconsulent, Cecile Bouts

Activiteiten in West 

Nieuwe hobby

Na schooltijd gaan sporten of knutselen was al langer be-
schikbaar in de wijk, maar er was behoefte aan een andere
activiteit. Daarbij gaven kinderen aan ‘iets’ met de wijk te
willen doen. De succesformule van de in januari 2015 ge-
starte reportersgroep in Mariahoeve was een goede aanlei-
ding voor een spin-off in Bezuidenhout-West. In de
reportersgroep leren de kinderen verschillende vaardighe-
den, zoals communiceren en initiatief nemen. Vragen stel-
len, een eigen mening formuleren, interviews afnemen,
filmen en omgaan met social media: het komt allemaal
aan bod.

Sinds 16 maart komt de reportersgroep wekelijks bijeen op
de donderdag tussen 15:30 en 17:00 uur in het Wijkcentrum
Bezuidenhout-West, Jan van Riebeekplein 90. De groep is
groeiende, dus een plekje is niet gegarandeerd, maar en-
thousiastelingen tussen de 8 en 12 jaar kunnen zich altijd
aanmelden bij Tin-Nio de Kievit: t.dekievit@xtra.nl. 

Sauvine Vos 

In de komende periode kunnen jong en oud zich weer verheugen

op tal van activiteiten in West terecht. Zet ze alvast in uw

agenda.
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De dag begon met een ontvangst van de vrijwilligers in
wijkcentrum Bezuidenhout-West met koffie en iets lekkers.
Daarna kon het benodigde gereedschap worden opge-
haald en kreeg iedereen een tuin toegewezen om daar on-
kruid te wieden, bomen of struiken te snoeien en nieuwe
plantjes te planten.
Diverse bewoners van de Jan van de Boschstraat waren ac-
tief met het planten van nieuwe plantjes in tuinen en
boomspiegels. De bewonerscommissie van de Witte Anna
leefde zich uit op de plantenbakken bij de entree van het
flatgebouw. Bewoners aan de Schenkkade lieten zich even-
min onbetuigd. En de crownie-kids en bewoners van het
Jan van Riebeekplein maakten daar het plein en de boom-
spiegels schoon. 

Harde werkers moeten beloond worden, daarom was er in
het wijkcentrum voor alle vrijwilligers een eenvoudige
maar voedzame lunch. Een groepje nam daarna nog het
Haags Hopje onder handen.
Nadat al het gereedschap weer op de goede plek stond en
alles was opgeruimd, kon iedereen met veel plezier terug-
kijken op een geslaagde dag.

De NL Doet-dag op 11 maart was voor veel bewoners uit West

een mooie dag om de handen uit de mouwen te steken. Tijdens

de Opfleuractie hielpen tal van bewoners hun oudere buurtge-

noten met het opknappen van de voortuin. Het stadsdeelkan-

toor Haagse Hout gaf een steuntje in de rug met het

beschikbaar stellen van planten voor boomspiegels, plantenbak-

ken en voortuinen. Het resultaat is dat de wijk er na de actie

weer opgeknapt uitziet. (Foto’s: Rabya Yesildag en Peter van der

Meer)

Bezuidenhout-West Nieuws

Opfleuractie

Bewoners steken handen uit de mouwen



We heten u graag van harte welkom.

Theresiastraat 75 & 182, ‘s-Gravenhage

Albert Heijn Theresiastraat,

Theresiastraat 75, ‘s-Gravenhage

Openingstijden: 

Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 

22.00 uur. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

Albert Heijn Theresiastraat,

Theresiastraat 182, ‘s-Gravenhage

Openingstijden: 

Maandag t/m zaterdag 

van 08.00 tot 22.00 uur. 

Zondag van 12.00 tot 

22.00 uur.



Niets vermoedend fietste jeugdpredikant ds C.J. Laarman
op zaterdag 3 maart 1945 vroeg in de ochtend naar de Wil-
helminakerk aan het Louise de Colignyplein. De dominee
woonde sinds kort elders vanwege de dreiging van de
Britse vliegtuigen, die de omgeving al dagen met mitrail-
leurs bestookten. Nadat hij eerder voor een aantal waarde-
volle voorwerpen uit de Nederlands Hervormde-kerk een
veiliger onderdak had gevonden, wilde hij vandaag nog en-
kele boeken ophalen. Van Laarman werd een van de hon-
derden slachtoffers van het vergissingsbombardement; van
hem is geen spoor meer teruggevonden en de Wilhelmina-
kerk werd onherstelbaar beschadigd.
In 1953, bij het opruimen van het puin, werd in de funda-
menten van de kerk een ingemetselde fles gevonden.
Daarin zat een document  dat vermeldde dat de bouw van
de Wilhelminakerk op 9 juli 1906 was aanbesteed en dat de
eerste steen op 2 november van dat jaar was gelegd. De ge-
schiedenis leert verder dat de kerk, vernoemd naar de toen-
malige koningin Wilhelmina, op 3 mei 1908 officieel in
gebruik werd genomen. Dat gebeurde door de Haagse pre-
dikant dr. F. van Gheel Gildemeester in aanwezigheid van
koningin-moeder Emma. 

‘Willemskerk’

Na de oorlog liet de bouw van een nieuwe kerk nog jaren
op zich wachten. Niet alleen omdat het in het grotendeels
verwoeste Bezuidenhout moeilijk was een geschikte plek
te vinden, maar ook omdat het tijd kostte de benodigde
gelden bijeen te brengen. Daarnaast ontstond er een he-
vige strijd tussen de inmiddels in 1948 afgetreden koningin
Wilhelmina en de bewoners van Bezuidenhout over de
naamgeving. De als eigenzinnig bekend staande vorstin
had namelijk besloten dat ze na haar aftreden haar naam
nergens meer aan zou verbinden. Honderden wijkbewo-
ners, en niet alleen leden van de kerkgemeente, verzetten
zich fel tegen dat besluit. Door het bombardement hadden
ze al zoveel van hun geliefde wijk verloren, dat ze niet ook
nog een kleine herinnering aan het oude Bezuidenhout in
de vorm van een naam wensten kwijt te raken. Om prinses
Wilhelmina van gedachten te laten veranderen, bedolven
ze haar als het ware onder stapels handtekeningen en brie-

ven. Verrast door dat breed gedragen protest en om de be-
woners enigszins tegemoet te komen, stelde Wilhelmina,
in overleg met haar dochter koningin Juliana, voor het
nieuwe gebouw ‘Willemskerk’ te noemen. Dat leek haar
een goed compromis, omdat ze in die periode toestemming
had gegeven de Willemskerk aan de Nassaulaan, waar zij
als baby in 1880 was gedoopt, te verkopen. Daarmee
namen de Bezuidenhouters echter geen genoegen. Uitein-
delijk zwichtte Wilhelmina voor het argument dat ze haar
naam niet gaf aan een geheel nieuw object, maar aan een
herbouwde kerk die haar naam al tientallen jaren had ge-
dragen.

Luxe appartementen

De nieuwe Wilhelminakerk, die op 6 september 1955 op de
hoek van de Juliana van Stolberglaan en de Louise Henriët-
testraat in gebruik werd genomen, was geen lang leven be-
schoren. Op 1 januari 1997 vond de hervormde
kerkgemeente in het kader van de actie ‘Samen op weg’ on-
derdak in de nabijgelegen gereformeerde Christus Triumfa-
torkerk aan de Laan van Nieuw Oost-Indië. De
Wilhelminakerk werd afgebroken om plaats te maken voor
luxe appartementen.

Naamgeving Wilhelminakerk

Vorstin zwichtte voor wens bewoners Bezuidenhout

B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  a p r i l  2 0 1 7 27

Tijdens het bombardement op 3 maart 1945 raakte de Wilhelmi-

nakerk onherstelbaar beschadigd. De kerk werd herbouwd aan

de Juliana van Stolberglaan, maar Wilhelmina, de overgroot-

moeder van koning Willem-Alexander, wilde onder geen enkele

voorwaarde haar naam geven aan het nieuwe gebouw. De wijk-

bewoners namen daar geen genoegen mee.

Carel Wiemers (tekst & Illustratie)

De oorspronkelijke Wilhelminakerk aan het Louise de Colignyplein.



hwwzorg.nl

www.mbgbouwtechniek.nl

Marco de Ruijter

T 06 46 71 30 66

Dwarskade 33

2631 NA  Nootdorp

Bij ons kunt u terecht voor alle

bouwtechnische oplossingen.

Iedere donderdag
Boter, Kaas en Eieren samen

voor € 6.95

Gouda’s Best 500 gram 
Jong Belegen Kaas,

Pakje Roomboter van 
250 gram en 6 Boeren 

Scharreleitjes!

De Kaasspecialist
Theresiastraat 248
2593 AW Den Haag
T. 070 - 3858404
www.dekaasspecialist.nl
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Did you 
know that…

■ ■ ■ hikers can soon indulge in the
district? There will be walks with two
themes: ‘Bombs on Bezuidenhout’
(with forester Jenny van Leeuwen) on
25 and 30 April; and ‘Vincent van
Gogh’ (along De Schenk and The
Hague Forest) on 2 July. Other activi-
ties worth noting in your agenda are:
sailing through the Hague Forest and
painting on 6 and 7 May. More infor-
mation www.natuurlijknicole.com
and 06-266687 27.

■ ■ ■ there will be a Midsummer fes-
tival on 10 June in the community
center PuntZuid? Starting at 4:00p.m.
there will be free activities for chil-
dren and adults, such as Segways, ka-
raoke, various attractions and old
Dutch games. Live music will start at
6.30p.m.. Location: Van Heutszstraat
12.

■ ■ ■ 65 students from the Nuts-
school created a mural? It is on the
wall of the bicycle parking area of the
playground at the Johannes 
Camphuijsstraat.

■ ■ ■ two residential towers over 100
meters high will be built at the Groti-
usplaats, on the open area in front of
the National Library? The towers will
contain over 500 apartments.

For more news check 

www.bezuidenhout.nl
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There’s music in the air waves

So many familiar faces become part of the neighborhood lands-
cape, but how often do we stop and greet them? How long after
that until their stories unfold? It can be a gradual process. Or not. 
When I heard a man with an American accent chatting with my
Irish friend Brid at the Haagse Hout Library, it took only moments
for me to introduce myself to him. His name was Guy Livingston,
and he’s a musician. A little online research revealed that he wasn’t
just any musician but a professional concert pianist specializing in
1920s music. He has performed worldwide, including at The Louvre
in Paris and the Korzo Theater in The Hague. 
Although he currently lives in Bezuidenhout, his career regularly
takes him abroad. He just returned from a successful tour in the
U.S. where he performed music by George Antheil and Kurt Schwit-
ters, part of de Stijl movement. 
I soon became a fan of his Concertzender radio show called Ameri-
can Highways that airs every Friday night at 6pm. I downloaded
the podcast via iTunes via a link at www.GuyLivingston.com/radio. 
I might not have discovered this fascinating era of music or come
to know this interesting neighbor if I had not been so bold as to say
hello to a stranger.
Try it sometime. Who knows what you might discover!

Kristin Anderson
www.authorkristinanderson.com

Weather gods allowing, there will be a big party at the Spaarwater-

veld on Kings Day, Thursday 27 April. In addition to the free market,

there will be plenty of other activities. 

Children can have their faces painted, participate in workshops like
break dance and theater, or let off steam on the bouncy castle.
Set up time for the free market starts at 9:00a.m. Selling begins at
10:00a.m. The gate closes around 3:00p.m. The sale of food and be-
verages is not permitted. (Photo: Willem Verheijen)

EXPATS

Kings Day 

on the 

Spaarwaterveld
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Bezuidenhout

Huisartsenpraktijk Just Care 070-7920024

Binnen het gezondheidscentrum Just

Care kunt u sinds februari 2016 ook

terecht voor huisartsenzorg.

Wij heten u graag welkom in een zeer

prachtige omgeving en aangename

sfeer in ons gebouw aan de 

Bezuidenhoutseweg 187

Heeft u behoefte aan al uw zorg onder

één dak, dan bent u op de juiste plek

bij Gezondheidscentrum Just Care.

Wij hebben volop ruimte voor nieuwe inschrijvingen.

In het gezondheidscentrum Just Care kunt u binnen één locatie terecht voor een

breed zorgaanbod. 

n Huisartsenzorg n Psychologische zorg n Psychiatrische zorg

n Maatschappelijke ondersteuning.

In onze huisartsenpraktijk zijn twee huisartsen werkzaam 

n Dhr. M. Korrel n Dhr. B. Scheuer

Het team bestaat verder uit: twee doktersassistentes, psychologen 

en maatschappelijke werkers.

Voor meer informatie, inschrijving voor de huisartsenpraktijk of aanmelding voor

hulpverlening kunt u gerust binnen lopen. U wordt direct verder geholpen door 

de assistente. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen. 

Het gezondheidscentrum is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur. 

Tijdens de openingstijden zijn wij telefonisch continu bereikbaar via 070-7920024. 

U kunt zich direct inschrijven voor de huisartsenpraktijk. Er is een samenwerking

met apotheek Theresia met ruime bezorgmogelijkheden voor uw medicatie.

Electronisch consult ook mogelijk.

Huisartsenpraktijk Just Care – www.huisartsenpraktijkjustcare.nl 

info@huisartsenpraktijkjustcare.nl

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat   

Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl

Theresiastaat 48 - 2593 AP  Den Haag - (070) 5147442 - 0646597970

Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag   11.00 - 21.30

zaterdag                      12.00 - 21.30

zondag                        16.00 - 21.30
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Wist u dat…
■ ■ ■  Prinses Beatrix op 24 maart in 
Bezuidenhout op bezoek was? In het
Koninklijk Conservatorium woonde ze
een Europees Kamermuziekconcert bij.
Leerlingen van de School voor Jong Ta-
lent speelden samen met jonge talen-
ten van zeven Europese scholen.

■ ■ ■  steeds meer bedrijven in Bezui-
denhout hun AED (toestel om mensen
bij een hartstilstand te reanimeren)
aanmelden bij Hartveilig Wonen? Op 13
maart regelde Menzis dit.

■ ■ ■  wandelaars binnenkort hun hart
in de wijk kunnen ophalen? ‘Bommen
op Bezuidenhout’ (met  boswachter
Jenny van Leeuwen) op 25 en 30 april;
‘Vincent van Gogh’ (langs De Schenk en
door het Haagse Bos) op 2 juli; andere
activiteiten: varen door het Haagse Bos
en schilderen op 6 en 7 mei. 
Meer info www.natuurlijknicole.com en
06-266 687 27.

■ ■ ■  er een Midzomerfeest is in buurt-
huis PuntZuid op 10 juni? Vanaf 16.00
uur zijn er gratis activiteiten voor kinde-
ren en volwassenen, zoals Segways, ka-
raoke, diverse attracties en
oud-Hollandse spellen. Om 18.30 uur is
er live muziek. Locatie: Van Heutszstraat
12.

■ ■ ■  eind mei/begin juni de werk-
zaamheden aan het stuk Sterfietsroute
dat loopt van de Juliana van Stolberg-
laan tot aan de IJsclubweg beginnen?
De werkzaamheden duren tot eind dit
jaar.

■ ■ ■  stomerij De Waal aan de Laan van
Nieuw Oost-Indië zich ‘de beste stome-
rij van Nederland’ mag noemen? Het
bedrijf, onderdeel van Stomerij Niels
Pols, sleepte twee landelijke vakprijzen
in de wacht. Daarbij gaat het vooral om
klantgerichtheid en kwaliteit.

■ ■ ■  de Wilhelminastraat niet is ver-
noemd naar de gelijknamige koningin,
maar naar haar moeder. In het AD van 1
april vertelt een straatnamendeskun-
dige: ‘Den Haag vernoemde in 1885 vier
straten naar koningin Emma, namelijk
naar haar vier voornamen: de Adelheid-,
Emma-, Wilhelmina- en Theresiastraat,
allemaal in het Bezuidenhout.’

Zie voor al het nieuws in de wijk:
www.bezuidenhout.nl
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Stemming

Dat nieuwe kabinet dat ze op het Binnenhof in elkaar knutselen, laat
nog wel even op zich wachten, dus laten we nog even terugkijken
naar 15 maart, want onze wijk deed het toen lang niet slecht! Samen
met Benoordenhout en Mariahoeve, met wie we stadsdeel Haagse
Hout vormen, eindigden we in Den Haag als derde als het gaat om
het aantal mensen dat ging stemmen: 79,5 procent; hoger dan de
hele stad (75,8). Van de stadsdelen won de binnenstad ruim, maar dat
is zo’n beetje de woonkamer van de democratie in ons land, dus daar
valt niet tegenop te boksen. Dus werden we eigenlijk tweede (achter
Scheveningen). Best goed, natuurlijk. 
Al ligt er bij het stembureau geen rode loper en staan er ook geen fo-
tografen, zelf voel ik me altijd een hele VIP als ik met stemkaart in de
hand over straat ga, op weg naar het wijkcentrum. Ik ga graag stem-
men, net als veel andere Bezuidenhouters dus.
En wat stemden we dan in onze wijk? Lopen we keurig in de pas met
de landelijke cijfers of toonde onze wijk op 15 maart ook een eigen ge-
zicht? Daar lijkt het niet op: ook hier kwam de VVD met 30 procent als
absolute koploper uit de stembus. Zelfs het Haagse Bos stemde VVD!
(Althans: volgens een kaartje dat verscheen op de website van Den
Haag FM). Zijn we dan in Bezuidenhout ook een echte liberale wijk?
We kunnen ook inzoomen per stembureau en dan blijkt de ruime
voorsprong van de VVD in Haagse Hout - zoals te verwachten - voor
een groot deel voor rekening te komen van Benoordenhout: op de
meeste stembureaus kregen de liberalen bijna de helft van de stem-
men en soms zelfs nog meer.
Maar in Bezuidenhout veroverde de VVD ook de meeste stembureaus,
zij het met minder grote voorsprong, en op twee plekken was D66 de
grootste. Met de dominante VVD (en ook verliezende PvdA) loopt Be-
zuidenhout aardig in de pas met de rest van het stad, en het land. Met
één uitzondering: Bezuidenhout-West. In dat stembureau won de
PVV. Ook opvallend: DENK. De partij met grote aanhang onder Neder-
landers met buitenlandse wortels komt er in Bezuidenhout-Midden
en -Oost niet aan te pas, maar pakt in West meer dan 5 procent van
de stemmen, ongeveer drie keer zoveel als de landelijke score. Liet Be-
zuidenhout op 15 maart toch nog een eigen gezicht zien.
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Hoe goed kent u de wijk? Waar be-
vindt zich het hiernaast afgebeelde
detail? Stuur uw antwoord per e-mail
of brief naar de redactie (zie het colo-
fon op pagina 3) en maak ook kans op
een boekenbon, beschikbaar gesteld
door Primera aan de Theresiastraat.

Het detail in de vorige editie is een deel van het
pand aan de Willem van Outhoornstraat 50. Hier
zat ooit bakkerij van Den Enden, weet Ashara Crau-
wels. Zij mag de boekenbon ter waarde van 15 euro
ophalen in het Wijk- en Dienstencentrum aan de
Johannes Camphuijsstraat 25.
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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

SUPER AANBIEDING

20% KORTING
KORTING OP ALLE VERF

Actie is geldig t/m 31-7-2017

VAN PAASCHEN

MAKELAARDIJ

LAAN VAN NIEUW OOST-INDIË 1    2593 BH DEN HAAG    INFO@VANPAASCHEN.NL    VANPAASCHEN.NL

LOOKING FOR THIS VIEW..? WE CAN HELP YOU WITH THIS REQUEST!

f
SHARP RATES     SALES     PURCHASE     RENTAL     VALUATIONS     EXPATS

ZOEK JE DIT UITZICHT..?
DAN KUNNEN WIJ JE ACTIEF HELPEN!

SCHERPE TARIEVEN     VERKOOP     AANKOOP     VERHUUR     TAXATIES     EXPATS
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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant voor

Bezuidenhout-Midden, -Oost en -West. 

De krant verschijnt 5 keer per jaar in een

oplage van 10.500 exemplaren. 

Bezuidenhout Nieuws 58 wordt bezorgd

in de week van 22 – 29 september 2017.

Deadline kopij en advertenties: 6 septem-

ber.

Redactie

Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 

Marjon Damen, Roeland Gelink, John

Hermse, Mark Hoogland, Elles Pleijter, 

Evelien ter Meulen, Rabia Yesildag, 

Sauvine Vos

Fotografie

Koen de Lange, Willem Verheijen (cover) 

Vormgeving 

Leo Leeflang

Drukwerk 

Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 

Enkele voorbeelden: 

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclu-

sief 21% btw. Bij 3 of 5 keer plaatsen gel-

den aantrekkelijke kortingen. De kosten

voor het opmaken van een advertentie

zijn €12,50 per kwartier. 

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven

www.bezuidenhout.nl linker kolom ‘wijk-

krant’. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Of neem contact op met:

Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of

har100@ziggo.nl.

Robert Boer: 06-24 76 68 81 of

robert.boer@ziggo.nl

Adres

Johannes Camphuijsstraat 25

2593 CH  Den Haag

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.
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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.

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
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Gezocht: eindredacteur 

en journalist 

Joey’s Shop 10 jaar
Joe’s Shop aan de Theresia-

straat vierde op 1 mei zijn

tienjarig bestaan. De moeder

van de eigenaar tipte de re-

dactie: ‘Joey de groentenboer

… is mijn zoon en ik ben ge-

weldig trots op hem. Het

begon allemaal als bijbaantje

gedurende zijn middelbare

schoolperiode en later ook in

zijn studententijd.’

Joe’s Shop biedt naast verse

groenten en fruit, inmiddels

ook ambachtelijk vlees van

de keurslager, zelfgemaakte

maaltijden, gezonde super-

foods, noten en zelfs stiekem

snoepgoed. 

Op een recente reis door Indonesië

vond Rutger H. Cornets de Groot op

een kleine begraafplaats in de bota-

nische tuin van Bogor (Buitenzorg)

onder meer het graf van de naamge-

ver van het De Eerensplein. De foto

van het grafmonument wil hij graag

delen met de lezers van Bezuiden-

hout Nieuws.

Op zondagmiddag 2 juli is er weer een ecomarkt

langs de Schenk. De markt belooft veel informatie

over onder meer duurzaam tuinieren en wonen,

natuurwandelingen en biologische voeding. Ook

zijn er voor jong en oud tal van activiteiten, zoals

waterdiertjes vangen, een wormenworkshop, in

een bootje over de Schenk varen, een urban jutter

ontdekken, en een schilderij of een beeldje maken.

En bij de juiste wind zal zelfs de molen draaien.

Tijd: van 12.00 – 17.00 uur. Locatie: langs de Schenk

bij ATV Loolaan en Natuurtuinen De Groene

Schenk, IJsclubweg 5 en IJsclubpad.  

Ecomarkt langs de Schenk

Graf van De Eerens

Indonesisch restaurant Sarinandé aan de Adelheidstraat 53

viert deze zomer haar 40 jarig bestaan. Vanaf juli zullen er

tal van acties zijn. Op 2 september is het grote feest, inclu-

sief verhalen, optredens en natuurlijk heerlijk eten. Al vier

decennia serveert de familie Sih in haar restaurant de Mid-

den-Javaanse keuken. De gerechten zijn, naar eigen zeg-

gen, mild en rijk van smaak. De recepten zijn van generatie

op generatie overgedragen en worden nog steeds op de

traditionele manier bereid. 

Bezuidenhout Nieuws wil graag haar team verster-
ken met een ervaren eindredacteur en een journa-
list. Wat wij bieden is een plek in een gedreven
ploeg van vrijwilligers die enthousiast de ontwikke-
lingen in een dynamische wijk volgt. Wil jij daar ook
vijf keer per jaar aan bijdragen? Stuur dan je reactie
naar bezuidenhoutnieuws@gmail.com 
of bel 06 – 44244655.

40 jaar Sarinandé 



Praktijk voor:

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Acupunctuur
Medische fitness

U kunt bij ons rekenen op professionele
begeleiding bij het herstel van klachten
aan uw bewegingsapparaat of 
problemen in de buik- of bekkenregio.
Daarnaast bieden wij bij Fit aan de
Laan de mogelijkheid om onder bege-
leiding van een fysiotherapeut in een
kleine groep verantwoord te fitnessen.

U vindt ons op: Laan van Nieuw Oost Indië 256 - 2593 CE ’s-Gravenhage
T 0703853243 - E info@aandelaan.nl - www.aandelaan.nl
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Het seniorenorkest Symphonic Seniors zoekt nieuwe leden.

Het seniorenorkest is oorspronkelijk een initiatief van het

Residentie Orkest. Dat zette eind vorig jaar haar begelei-

ding stop. ‘Maar de leden gingen niet achter de geraniums

zitten’, vertelt Bezuidenhouter Peter Goosen. Want het or-

kest bereidt de verzelfstandiging voor en heeft inmiddels

voorlopig onderdak gevonden bij Florence aan de Hofzicht-

laan in Mariahoeve. Daar wordt tweewekelijkse op maan-

dagmiddag gerepeteerd. Goosen: ‘Onder leiding van een

professionele dirigent worden allerlei instrumenten zoals

violen, altviolen, celli, contrabassen, dwarsfluiten, klarinet-

ten, hobo’s en fagotten enthousiast bespeeld. Wat wij echt

nog missen zijn hoorns, trompetten en pauken. Ook voor

meer violisten is er nog plaats. Dus wie er voor voelt is wel-

kom om te komen meespelen. Beginners en gevorderden

door elkaar, iedereen in de leeftijd boven de 60 jaar met

een passie voor muziek.’

Senioren met een 

passie voor muziek

De Liberty Tour deed op 5 mei ook Be-

zuidenhout aan. De atleten die het be-

vrijdingsvuur vanaf Wageningen naar

het Malieveld brachten, werden deels

vergezeld door zo'n vijftig legervoertui-

gen. Nick Fehling (10) maakte voor Be-

zuidenhout Nieuws foto’s van onder

meer de nieuwe burgemeester van Den

Haag, Pauline Krikke. Die nodigde Nick

op haar beurt uit om met haar en een

deelnemer van de Liberty Tour op de

foto te gaan

Circaso, een werkplaats voor circuslessen, opent na de zo-

mervakantie, op donderdag 7 september, een trainingslo-

catie in de gymzaal van de Nutsschool aan de

Merkusstraat 19. Volgens Circaso, is circus een uitdagende

sportieve kunstvorm waarbij lekker wordt bewogen, hard

wordt geoefend op de mooie maar ook soms lastige

trucs, sportief wordt samengewerkt en waarbij kinderen

leren zich met zelfvertrouwen te presenteren. Kijk voor

meer informatie op www.circaso.nl

Geheel in stijl opende wethouder Joris Wijsmuller (onder an-

dere duurzaamheid en cultuur) op 3 juni Open Tuin met Kunst

ter Plekke in de Natuurtuinen van de Groene Schenk. De expo-

sitie is geopend in de weekenden tot en met 2 juli van 13.00 tot

17.00 uur en maakt ook deel uit van Struinen in Haagse tuinen

op 24 en 25 juni, Pareldag Bezuidenhout op 24 juni en de Eco-

markt op 2 juli van 11.00 tot 17.00. (Foto: Ariana Gordijn)

Liberty Tour

Terwijl het weer op Koningsdag wat min-

der was, was de sfeer tijdens de vrijmarkt

op het Spaarwaterveld prima. Het Wijk-

beraad Bezuidenhout schat het aantal

bezoekers op ruim 4.000. Verder hoorde

ze van diverse mensen dat de verkoop

uitstekend is geweest. Dat blijkt wellicht

ook uit de inhoud van de grofvuilcontai-

ner. Die zat andere jaren altijd vol; dit

jaar was hij voor nog geen 15 procent ge-

vuld. (Foto: Koen de Lange)

Vrijmarkt

Circuslessen in Nutsschool

Kunst ter Plekke 



KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij-N-Wereld BV is een echt Bezuidenhouts bedrijf dat al 10 jaar 

de meest bijzondere wijnen koopt bij kleine onafhankelijke Europese

wijnboeren. Historicus en importeur Ingo Wewer luistert graag 

feesten, partijen en verjaardagen op met wijnproeverijen en met 

prachtige verhalen over wijn en wijnboeren. 

Interesse? Bel 0648073217 of mail: info@wijnwereld.net

Wilt u gratis proeven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. 

Aanbieding: proefdoos ambachtelijke wijn (6), van 

€ 57,50 voor € 45,00 (Oostenrijk, Spanje, Italië, 

Duitsland, Frankrijk).

Ingo Wewer

Het verhaal van wijn

Computerprobleem?
PC Refresh repareert vlot & vakkundig!

Stephensonstraat 48   |   070 220 00 01   |   www.pcrefresh.com

Altijd een vrijblijvende diagnose.

Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97

www.mbgbouwtechniek.nl

Marco de Ruijter

T 06 46 71 30 66

Dwarskade 33

2631 NA  Nootdorp

Bij ons kunt u terecht voor alle

bouwtechnische oplossingen.
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Dat er muziek in Bezuidenhout zit, blijkt alleen al uit de

manier waarop de serie openluchtconcerten tot stand is

gekomen. Het in de wijk gehuisveste Koninklijk Conserva-

torium, boswachter Jenny van Leeuwen en de Stichting 3

maart '45 vonden elkaar oorspronkelijk in het organiseren

van een klassiek concert door conservatoriumstudenten in

het Haagse Bos op 10 juni als onderdeel van de nationale

Bunkerdag. Daarmee is een traditie nieuw leven ingebla-

zen, want het concert vond plaats op de Walther Boer-

weide, op de plek waar de Haagse burgerij vanaf 1824 in

een muziektent van Sociëteit de Witte kon genieten van

buitenconcerten. 'Die tent is in de Tweede Wereldoorlog

gesloopt voor de aanleg van de Atlantikwall', vertelt Lia van

den Broek, voorzitter van zowel Stichting 3 maart '45 als de

werkgroep Muziek in Bezuidenhout. 

Het concert in het Haagse Bos paste goed in al bestaande

plannen van het Wijkberaad Bezuidenhout om met een

reeks openluchtconcerten meer te doen met het muzikaal

talent in de wijk en in te spelen op de behoefte aan muzi-

kaal vertier. 'Die wens horen wij vaak in de wijk en blijkt

ook uit het succes van initiatieven zoals het Kamermuziek-

festival Haagse Hout dat in april zijn tweede editie be-

leefde en waarbij 170 studenten van het conservatorium op

verschillende locaties in Haagse Hout korte concerten

gaven', aldus Van den Broek.  

Luisterrijk

Onder auspiciën van het Wijkberaad Bezuidenhout organi-

seert de hiervoor opgerichte werkgroep Muziek in Bezui-

denhout, naast het concert in het Haagse Bos, deze zomer

nog vijf concerten op het Spaarwaterveld. Het eerste con-

cert door het Miguel Sucasas Jazz Combo vond plaats op 28

mei. 'Een fantastisch optreden’, klinkt Van den Broek en-

thousiast en verwijst voor een impressie naar de website

bezuidenhout.nl. ‘Op het Spaarwaterveld beschikken we

met de Bezuidenhut over alle benodigde voorzieningen om

gasten te ontvangen, een prachtig podium en een speel-

weide die ideaal is om concerten met kinderen en kleinkin-

deren te bezoeken.’

Een bescheiden subsidie van de gemeente en de medewer-

king van muzikanten uit Bezuidenhout maken het moge-

lijk de concerten gratis aan te bieden. Het eigen netwerk

van het wijkberaad leverde voor de start van de concert-

reeks een veelzijdig palet aan professionele muzikanten op.

Van den Broek: ‘Wij willen het aanbod aan muziekgenres

graag breed houden. Amateurs zijn eveneens van harte

welkom, maar wij stellen wel eisen aan de kwaliteit, omdat

we garant willen staan voor een programma dat veel mu-

ziekliefhebbers aanspreekt.’

Het Miguel Sucasas

Jazz Combo swingt op

het Spaarwaterveld.

(Foto: Willem 

Verheijen)

Zes zomerse openluchtconcerten op het Spaarwaterveld en in het Haagse Bos

laten zien dat Bezuidenhout swingt. De serie trapte op 28 mei af met een 

optreden op het Spaarwaterveld van het Miguel Sucasas Jazz Combo. 

Roeland Gelink

Serie openluchtconcerten

Bezuidenhout swingt deze zomer

Muziek in Bezuidenhout
Deze zomer staan er nog vier middagconcerten gepro-

grammeerd: zaterdag 24 juni, tijdens de Parel-dag: jazz-

pianist Barthold van Riemsdijk; zondag 9 juli: de a

capella Vocal Group Pitch Control; en zondag 3 septem-

ber en zondag 19 september (de inhoud van de laatste

twee concerten was bij het ter perse gaan van de krant

nog niet bekend). De laatste informatie over de concer-

ten is te vinden op bezuidenhout.nl.

Wie via e-mail op de hoogte wil blijven of zichzelf voor

een optreden wil aanmelden, kan een bericht sturen

naar muziek@bezuidenhout.nl.



Autobedrijf Houtwijk ‘Bezuidenhout’

Autobedrijf Houtwijk

Johan van Hoornstraat 39

zijstraat Laan van N.O.I

(070) 383 84 05

info@autohoutwijk.nl

www.autohoutwijk.nl

Beter een goede buur

dan een verre dealer!
 

Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

Sinds 1935 verzorgen wij de begrafenissen van
huisdieren.Later werd het mogelijk om huisdieren te
cremeren; ook in Den Haag.

Ons crematorium onderscheidt zich door een huiselijke
sfeer. Door onze ruime openingstijden zijn wij in staat een
goede service te verlenen.

Met uw persoonlijke wensen houden wij rekening en bieden
u de gelegenheid om op een waardige manier afscheid te
nemen van uw huisdier.

Indien u niet in staat bent uw huisdier zelf te brengen, 
kunnen wij voor vervoer zorgen, zowel bij u thuis als 
vanaf de dierenarts.

Het crematorium is op werkdagen geopend van 9.00 uur 
tot 21.00 uur. Zaterdag, zondag en op feestdagen van 
14.00 uur tot 18.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak.

De as wordt door ons regelmatig over zee verstrooid. 
Bij individuele crematie kunt u de bestemming van de as 
zelf bepalen. U kunt de as een vaste plek geven in een 
door u gekozen urn, of de as zelf verstrooien. 
U krijgt de as dan mee in een asbus.

Voor informatie: 

Adres: Orionstraat 8 - 2516 AS  Den Haag (Binckhorst)
Voor afspraken en informatie zijn wij 24 uur per
dag telefonisch bereikbaar op: (070) 382 55 00
www.haaglandencrematorium.nl

(Advertentie)

Familiebedrijf Alexandria bv onderscheidt zich door het leveren van herkenbaar en hoog-

waardig vakwerk, dat gepaard gaat met een uitstekende service op basis van jarenlange 

praktijkervaring. Wat ons bedrijf bijzonder maakt, is de liefde en trots voor ons vak. 

Vraag vrijblijvend een offerte aan 

op www.alexandriabv.nl voor 

een van onze diensten.

ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS IS DE AANNEMER VOOR HET BEZUIDENHOUT
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Uit een grote enquête begin 2016 in het kader van de her-

inrichting van de pleinen in Bezuidenhout-Oost, bleek dat

de bewoners in het algemeen overtuigend voor ‘meer

groen’ en ‘meer verblijven’ kiezen. Daarnaast scoorde bij

het Silleplein onder meer het thema ‘sfeer-historie/Ber-

lage’ hoog. Tijdens een pleingesprek in oktober vorig jaar

presenteerde het ingenieursbureau van de gemeente een

masterplan voor de wijk en twee schetsontwerpen voor

het Silleplein. Het eerste ontwerp was een herinrichting

van het plein op basis van de huidige situatie. Het tweede

ontwerp was meer ingrijpend, namelijk het afsluiten van

een rijbaan om zo de oppervlakte van het plein te vergro-

ten, en zodoende meer plaats te creëren om de belangrijk-

ste wensen van de bewoners een goede plek te geven. De

uitkomsten van de enquête enerzijds en het pleingesprek

anderzijds bleken echter niet in lijn met elkaar en leidden

niet tot het gewenste brede draagvlak voor één ontwerp-

variant.

Verschil

Om dit verschil te overbruggen heeft de werkgroep pleinen

voorgesteld om aan de hand van een experiment tastbaar

te maken wat een groter plein zou betekenen voor de

buurt. Mede omdat er op basis van het schetsontwerp nog

veel vragen bleken te zijn over de verkeerssituatie, de ver-

keersveiligheid, parkeren, mogelijke overlast en de meer-

waarde in het gebruik voor de wijk in het algemeen. De

gemeente heeft bureau Urbanos gevraagd om dit experi-

ment te begeleiden. Begin januari is gestart met de voor-

bereiding met twee bijeenkomsten waarin bewoners kon-

den meedenken over hoe dit tijdelijke plein eruit moet

zien. Het daaruit voortgekomen plan is vervolgens door

alle betrokken gemeentelijke (hulp)diensten beoordeeld en

akkoord bevonden.

Eerste partijtje voetbal

Op 22 mei was het zover: De Sillestraat werd afgezet, de

wegmarkeringen gewijzigd en een groot deel van de tijde-

lijke inrichting geplaatst. Twee uur later was het eerste par-

tijtje voetbal op de kunstgrasmat een feit en een paar

dagen later bleek het plein daadwerkelijk een plek voor

buurtbewoners om voor het eerst eens met elkaar kennis

te maken bij de picknicktafel. Een van de bewoonsters van

het plein merkte op dat het plein een positief effect lijkt te

hebben op het terugdringen van de hoge rijsnelheid en vol-

gens haar blijft de door haar man gevreesde chaos wat be-

treft parkeren uit.

Of het plein er komt, zal worden bepaald door een stem-

ming onder de 371 huishoudens rondom het plein en in de

direct aangrenzende straten. Deze definitieve stemronde

vindt eind juni plaats. 

Het tijdelijke Silleplein.

(Foto: Melvin Kaersen-

hout)

Bezuidenhout-Oost is sinds 22 mei gedurende twee maanden een plein rijker. Op

het verkeersplein in de De Sillestraat is een rijbaan afgezet en een tijdelijke inrich-

ting neergelegd, die vanaf het eerste moment door buurtbewoners wordt ge-

bruikt om te spelen en elkaar te ontmoeten. Het plein is een experiment. Eind juni

kunnen de omwonenden stemmen of het plein er definitief in deze vorm komt.

Experiment Silleplein

Verkeer wijkt voor voetballertjes 

Zie voor meer informatie over het experiment Silleplein

en het project Pleinen van Bezuidenhout-Oost:

www.pleinenBZH.nl.



Van Alphenstraat 60a
2274 NC  Voorburg
070 383 42 62 - 06 547 412 60

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

AUTO SERVICE MULDERS
PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK

BANDEN – A.P.K – BEURTEN

Theresiastaat 48 - 2593 AP  Den Haag - (070) 5147442 - 0646597970

Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag   11.00 - 21.30

zaterdag                      12.00 - 21.30

zondag                        16.00 - 21.30

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat   

Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl

TE DENKEN VALT AAN: 

■ Aan- en uitkleden

■ Opstaan en naar bed gaan

■ Douchen en wassen

■ Klaarzetten en inname medicijnen

■ Verzorging stoma

■ Verzorging van wonden 

■ Verwisselen van katheters

■ Geven van injecties

■ Leren omgaan met ziekte 

of handicap

■ Gebruik hulpmiddelen

■ Begeleiding bij dementieklachten  

Soms heeft u thuis zorg nodig. Wanneer het u bijvoorbeeld niet 

meer lukt om alles op eigen kracht te doen. Maar ook misschien 

na terugkeer uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum. Dan is het 

fi jn dat er mensen voor u klaar staan. Professionele zorgverleners 

die u ondersteunen op de manier die u prettig vindt. 

Thuiszorg
Zorg in uw eigen omgeving 

Meer informatie 070 - 750 70 00       www.eykenburg.nl

De ontmoetingsplek in Bezuidenhout, waar tegen een 

geringe vergoeding ruimte beschikbaar is voor allerlei 

initiatieven uit de buurt. 

Voor, door en met buurtbewoners worden hier cursussen,

workshops, sportactiviteiten en andere bijeenkomsten 

georganiseerd op sociaal-, maatschappelijk-, creatief- en

sportief gebied.

Beschikbare ruimten: gymzaal, bewegingsruimte, 

creativiteitruimte, professioneel ingerichte keuken, 

eetkamer en een presentatieruimte.

Voor het aanbod kijk op www.puntzuid.nl 

Wil je zelf iets organiseren? Kijk eens op de website en

stuur een mail naar info@puntzuid.nl Wij nemen contact

met je op.

Buurthuis PuntZuid

Van Heutszstraat 12

2593 PJ  Den Haag
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‘Meneer, weet u wel dat u een uniek hekje hebt?’ Peter van

Dam kan het aan de Laan van Nieuw Oost-Indië niet laten

om een bewoner die op het bankje voor zijn huis zit, te wij-

zen op het prachtige smeedijzeren Jugendstilhekje dat zijn

voortuintje scheidt van de stoep. Van Dam treft het: de be-

woner is zuinig op het hekje van meer dan een eeuw oud;

vijf jaar geleden heeft hij het ijzer nog grondig geschuurd,

gemenied en gelakt.

Roest

Was het aan de rest van de Laan van Nieuw Oost-Indië, tus-

sen de Juliana van Stolberglaan en de Christoffel van Swoll-

straat, ook maar zo, hoor je Van Dam haast denken. Maar

even verderop slaat de roest toe en gaan de tuinhekjes

schuil achter woekerende heggen. ‘Moet je eens kijken.’ Van

Dam tilt een los stuk hek dat tegen een bakstenen muurtje

leunt zo uit het zand.

Het gaat hem aan het hart, want dat de hekjes niet zomaar

afkomstig zijn van een vroegtwintigste-eeuwse Gamma of

Hornbach, ontdekte Van Dam toen hij bezig was aan zijn

boek over de Haagse architect, stedenbouwkundige en po-

liticus W.B. van Liefland (1857-1919). Veertig jaar drukte Van

Liefland zijn stempel op de snelgroeiende stad, van Kijk-

duin en Scheveningen tot Bezuidenhout. 

Exentriek

Van Lieflands eerste bemoeienis met de wijk was het ont-

werp van een stratenplan op de plek van de gesloopte villa

Boschlust, ongeveer waar nu het Ministerie van Buiten-

landse Zaken staat. ‘Het waren afwijkende huizen’, zegt

Van Dam. ‘Excentriek uitgevoerd in neorenaissance.’ Op het

volledig braakliggende terrein konden brede staten met

mooie huizen verrijzen, echt voor mensen met geld. In die

jaren woedde er een ware concurrentieslag tussen nieuwe

wijken als Bezuidenhout en Duinoord, die beide vooral te-

ruggekeerde Indiëgangers wilden trekken. ‘Die hadden ka-

pitaal’, zegt Van Dam. ‘De ontwikkelaars van Bezuidenhout

lieten zelfs een rapport opstellen waaruit bleek dat de wijk

zeker een gezonde plek was om te wonen.’ Vanuit de Duin-

oordse concurrentie klonk namelijk de waarschuwing dat

het vochtige veen van Bezuidenhout vol zat met muggen

die malaria over zouden brengen, iets waar de voormalige

kolonialen niets van moesten hebben.

Verdwenen

Die laatsten kwamen te wonen in straten waarvan alleen

de namen overgebleven zijn: de Daendelsstraat en de Jan

Pieterszoon Coenstraat. Het is een lot dat meer projecten

van Van Liefland in Bezuidenhout trof: het stratenplan dat

hij maakte rond het Louise de Colignyplein: grotendeels

verdwenen door het bombardement. Hetzelfde gebeurde

met de Haagsche Kook en Huishoudschool, een opvallend

gebouw in Zwitserse chaletstijl aan de 1e Van den Bosch-

straat, op de plek waar nu het ministerie van Economische

Zaken staat.

Zijn de gebouwen van Van Liefland in onze wijk dan net zo

spoorloos verdwenen als zijn befaamde Palace Hotel in

Scheveningen? Het valt nog wel een beetje mee: het Hofje

van Hoogelande aan de Johannes Camphuijsstraat staat er

nog. Door de gesloten deur kijken we over de binnenplaats

tegen achtergevels van woningen aan de Laan van Nieuw

Oost-Indië aan. Eigenlijk hadden daar ook nog hofhuisjes

moeten staan. Fundamenten liggen daar wel in de grond,

maar er werd nooit gebouwd.

Monumentenzorg

We lopen door naar de Laan van Nieuw Oost-Indië, ook een

project van Van Liefland, die het plan ontwierp voor de ver-

breding van de eind negentiende eeuw nog smalle laan. Zo

heeft de architect toch nog een heel nadrukkelijk spoor na-

gelaten in de wijk. En dan zijn er nog die hekjes natuurlijk,

aan diezelfde Laan van Nieuw Oost-Indië. Bij zijn onderzoek

stuitte Van Dam op tekeningen van de hekjes uit 1900,

naar een ontwerp van Van Liefland, maar getekend door ar-

chitect Louis de Wolf, in die periode even terug bij zijn eer-

ste patroon Van Liefland. ‘Toen ben ik maar eens gaan

kijken’, zegt Van Dam. ‘En verrek, ze bleken er nog te staan.’

Van Dam heeft al bij Monumentenzorg aan de bel getrok-

ken om de hekjes te restaureren, maar stuitte niet meteen

op erg veel enthousiasme. Doodzonde, vindt de historicus.

‘Het zijn niet zomaar hekjes.’

Peter van Dam: ‘Dit zijn niet zomaar hekjes.’ (Foto: John Hermse)

De eerste straten van de nieuwe wijk Bezuidenhout werden eind negentiende

eeuw getekend door de architect W.B. van Liefland. Historicus Peter van Dam

schreef een boek over een van de grondleggers van onze wijk en deed daarbij

een bijzondere ontdekking.

John Hermse

W.B. van Liefland

Sporen architect vervagen in Bezuidenhout

Peter van Dam: W.B. van Liefland 1857-1919. Eigenzinnig

Haags architect en stedenbouwkundige, De Nieuwe

Haagsche, 2017. ISBN 978-94-6010-064-2



Voor een afscheid in huiselijke kring, kerk, crematorium, begraafplaats, clubhuis of anders. Met jarenlange ervaring. 

Rouwcentra in de buurt of thuis opbaren en stijlvol vervoer o.a. Daimler, CX, DS, Traction Avant en Cadillacs.

Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend, oriënterend en kosteloos gesprek. Kosteloos bespreken en vastleggen 

van uw uitvaartwensen. U bent welkom met elke uitvaartpolis of zonder.

Stijl & Traditie Uitvaartzorg

Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.

Dag & Nacht 070 70 70 007 of 06 573 44 442

Persoonlijk & Warmbericht@stijlentraditie.nl - www.stijlentraditie.nl - De Eerensplein 31- 2593 NB  Haagse Hout

van... Bezuidenhout

Parels
Zaterdag 24 juni van 11.00 tot 16.30



B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  J U N I  2 0 1 7 15

Als een ware gentleman ontvangt Marinus Schroevers Be-

zuidenhout Nieuws in zijn prettig ingerichte woning op

één hoog in de Van Reesstraat. Een dienblad met gevulde

Chinese theekommetjes staat al klaar. Dit is duidelijk het

huis van een kunstenaar-literator: in de woonkamer han-

gen tal van kunstfoto’s en schilderijen aan de muur, staan

kasten vol boeken en liggen stapels met papieren, sommi-

gen al vergeeld. Een van de kasten is gevuld met de ruim

veertig boeken (inclusief herdrukken) die Schroevers zelf in

zijn lange leven heeft geschreven. 

Jongensautoboek

Schroevers is geboren in 1927 in Oude Niedorp in West-

Friesland, als zoon van een hoofdonderwijzer. Als hij 18 jaar

is, wil hij een boek schrijven, ‘Maar waarover? Want ik weet

eigenlijk nog niks’. Op een nacht krijgt hij een idee: ‘Ik heb

een hobby: daar ga ik over schrijven’. Zo gedacht zo gedaan.

Schroevers belt uitgeverij De Bezige Bij met het voorstel

een boek over auto’s te maken. En voilà, in 1950 verschijnt

Het Jongensautoboek. Het werk beleeft drie drukken en

Schroevers krijgt een vervolgopdracht voor een jongens-

boek over biologie. Maar hij wil meer. Iets serieus, iets ver-

tellen over de wereld. Want op het moment dat Schroevers

op de HBS in contact komt met de Griekse klassieken, weet

hij dat hij het begin van zijn passie te pakken heeft. Direct

na zijn eindexamen vertrekt hij in zijn eentje, liftend door

Europa, om de Griekse cultuur, de bakermat van de Wes-

terse cultuur, met eigen ogen te bewonderen. 

Na dit avontuur begint Schroevers de studie sociologie in

Amsterdam, maar daarna wil hij vooral schrijven. Ruim der-

tig jaar werkt hij vervolgens als journalist voor de VARA.

Een beetje frivool, vindt hij, en daarom legt hij zich - ‘om

ook mijn diepere laag aan te boren’ - tevens toe op de es-

sayistiek. Schroevers wordt een gepassioneerd reiziger,

dompelt zich graag onder in andere culturen en is mate-

loos geïnteresseerd in hoe mensen met elkaar collectieven

opbouwen en hoe dat hun levensstijl bepaalt. Tijdens een

reis door Joegoslavië ontmoet hij de schrijver A. den Dool-

aard (onder meer bekend van de roman Herberg met het

hoefijzer) en de twee raken bevriend. 

‘Tweeheid’ van dingen

Schroevers ervaart zijn leven lang de ‘tweeheid’ van de din-

gen. Hij neemt nooit genoegen met de schijnbare eendui-

digheid van zaken. Nee, er zijn eeuwig en altijd twee

kanten aan een verhaal. En die onderzoekt hij, ondergaat

hij, voelt hij en beschrijft hij. Bijvoorbeeld hoe groepen tot

stand komen, de groepsprocessen die daarmee gepaard

gaan en de regels en gebruiken die zo ontstaan. Een

nieuwe groep moet sterk worden, om zich af te kunnen

zetten tegen de oude die niet meer voldoet. 

Onvermoeibaar reist Schroevers de wereld over om diverse

culturen te onderzoeken: ‘Ik observeer en ga begrijpen.’

Daarbij strijden de wetenschapper en de kunstenaar in

hem dikwijls om voorrang. Het voortdurend zoeken naar

een evenwicht, zet hem steeds weer aan tot schrijven.

Jong van geest

Schroevers woont al ruim vijftig jaar met veel plezier in Be-

zuidenhout. Hij waardeert de rust en de kalmte van de

wijk. Een bezoek aan zijn beste vriend, Dirk de Herder (vol-

gens sommigen de dichter onder de fotografen), bracht

hem ooit hier. Om de hoek van De Herders huis stond toe-

vallig een huis leeg. Het gezin Schroevers verhuisde binnen

de kortste keren van Amsterdam naar Bezuidenhout. En

daar, in de Van Reesstraat, woont Marinus nog steeds. De

vrienden zijn er helaas niet meer. ‘Dat is het nadeel van

heel oud worden, je ziet je generatiegenoten wegvallen’.

Zijn dochter en twee kleinkinderen zijn nu zijn grootste

trots. Los daarvan is Schroevers, ondanks zijn leeftijd, nog

jong van geest, rijdt hij nog graag met de auto naar de Bel-

gische Ardennen en staat hij open voor nieuwe indrukken

en nieuwe vriendschappen. Marinus Schroevers: nog

immer cultuurminnaar, denker én genieter.

Marinus Schroevers is socioloog, essayist, journalist en bevlogen

schrijver van menig cultuurhistorisch werk. Hij vertelt graag over

zijn passie voor de letteren, die hem zelfs op 90-jarige leeftijd

nog niet heeft verlaten. Als kind al moest en zou hij schrijven. 

En hij heeft er nooit spijt van gekregen. Het leverde een vol en

kleurrijk leven op. Schroevers is op 24 juni tijdens de Pareldag

een van de 47 Parels.

Elles Pleijter

Bijzondere buur: Marinus Schroevers

‘Een verhaal heeft 

eeuwig en altijd twee 

kanten’

Marinus Schroevers, nog immer cultuurminnaar, denker én genieter.

(Foto: Koen de Lange)



De weergoden waren de bezoekers van het Bezuidenhout Festival dit jaar gunstig gezind. Van

26 tot en met 28 mei kon er op de Koningin Marialaan en de Theresiastraat volop worden geno-

ten van eten uit ludieke keukens op wielen, akoestische optredens in een omgebouwde truck

en een gezellige Home Made Market. En voor de kids was er natuurlijk ook genoeg vermaak.

(Foto’s: Koen de Lange en Fred Geelen)

Bezuidenhout Festival
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International school

Special education
School voor dyslectie

Amalia Van Solmstraat 155

2595 TA  Den Haag

+31 (0)70 335 56 98

infolse@hsvdenhaag.nl

Koningin Sophiestraat 24a

2595 TG  Den Haag

+31 (0)70 324 34 53

Tarwekamp 3

2592 XG  Den Haag

+31 (0)70 335 09 59

fdjong@hsvdenhaag.nl

d e  H a a g s c h e  S c h o o l v e r e e n i g i n g

Theresiastraat 43

2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67

www.verweykappers.nl

MONTAGEBEDRIJF

Maystraat 38 - 2593 VW  Den Haag - 070 385 95 69

0654 20 11 13 - info@emdejager.nl - ww.emdejager.nl

E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!

Ambulant Pedicure

Voor al Uw voetverzorging aan huis
Voor meer info of een afspraak bel:

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

Edith Pedicure
dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op 06 54720014

 ekoplaza.nl

Bij aankoop van één doos wijn, één fles wijn cadeau!

Profiteer nu van omdooskorting. Koop een omdoos wijn (6 flessen) 
van Camino Los Robles en kies één fles wijn naar keuze uit! 

Rood: vol, krachtig met kruidig en stevig karakter
Rosé: rijke, volle rosé en licht kruidig 
Wit: fris met tonen van rijpe appel en peer 

fles wijn cadeau*

*deze actie is enkel geldig op wijn van Camino Los Robles, geldig t/m 30 juni 2017 bij Ekoplaza Den Haag - Theresiastraat 292 tegen inlevering van deze flyer.

Hulp aangeboden
Bent u opzoek naar een betrouwbare en hardwerkende werkster. 

Mijn hulp heeft nog tijd over. U kunt haar bereiken op: 

06 161 182 61. Referenties zijn aanwezig

Met vriendelijke groet, Moniek



De wijkagent over 

Burenruzies
We leven in een grote stad en dicht op elkaar. Dan liggen

de irritaties op de loer. Zeker als bij mooi weer de ramen

opengaan en de barbecues tevoorschijn komen al dan niet

begeleid door muziek. Niet iedereen kan dit waarderen:

sommige mensen vinden barbecues stinken of de muziek

net iets te hard. Het gevolg een burenruzie. Een burenruzie

wordt als enorm vervelend ervaren, je eigen woning zou

immers een veilige en rustige plek moeten zijn en voelen. 

Bezorgen buren u overlast, spreek hen daar dan snel op

aan en wacht er niet mee tot u witheet van ergernis bent,

want als je eenmaal boos bent, worden snel de verkeerde

woorden gebruikt en dat is weer niet bevorderlijk voor een

soepele communicatie en een goede relatie met je buur.

Wat mij opvalt is dat wanneer buren met elkaar in gesprek

gaan ze vaak meer begrip voor elkaar krijgen. Daardoor

wordt aan de ene kant de overlast vaak gelijk als minder

ervaren en aan de andere kant is de veroorzaker eerder ge-

neigd zijn gedrag te veranderen. 

Lukt het met het aanspreken van uw buren niet om een

burenruzie te voorkomen, dan is er Bemiddeling & Media-

tion. Dit bureau werkt met mediaters die bij ruziënde par-

tijen langs gaan om tot een gezamenlijk gesprek te

komen. Deze vrijwilligersorganisatie wordt mede door de

gemeente gesubsidieerd en de bemiddeling is kosteloos.

Als wijkagent zet ik ze vaak in en heb er goede ervaringen 

mee. Maar u kunt ook zelf Bemiddeling & Mediation in-

schakelen door te bellen naar 088-9648912.

In Bezuidenhout zijn in 2015 en 2016 in totaal twintig

zaken door Bemiddeling & Mediation behandeld. Van die

zaken hadden er achttien met buren te maken en twee

met persoonlijke relaties. Vijftien zaken zijn inmiddels af-

gerond, waarvan twaalf succesvol en drie helaas niet.

Buren zijn afhankelijk van elkaar en de intentie zal moeten

zijn om er samen uit te komen. Hiermee is dan al veel ge-

wonnen. Lukt het niet dan is de gang naar de rechter een

volgende stap en dat gaat ten koste van de relatie met de

buur, uw portemonnee en u heeft weinig invloed op de uit-

komst.

Mijn advies: houd rekening met elkaar en spreek elkaar op

een rustige manier aan op de overlast die u ervaart. Geef

daarbij aan wat de overlast met u doet en wat daar weer

het gevolg van is voor de veroorzaker. 

Evert-Jan Rusticus

*Ernst Käuderer is wegens persoonlijke omstandigheden

enige tijd niet werkzaam als wijkagent. 

In de vorige editie van Bezuidenhout Nieuws

werd het protest van bewoners tegen de

gang van zaken omtrent het nieuwbouwpro-

ject aan de Juliana van Stolberglaan door In-

grid van Engelshoven afgedaan als

‘standaardwantrouwen tegen de overheid’.

Hiermee suggereerde zij zondermeer dat be-

woners de gemeente verdenken van onder

één hoedje te spelen met de projectontwik-

kelaar. Als bewonerscollectief van o.a. de Wil-

helminastraat en Emmastraat vinden wij dit

nogal een forse aantijging.

De suggestie dat er onder een hoedje wordt

gespeeld is wellicht geuit door een enkeling;

onze voornaamste kritiek is dat de gemeente

zonder goede onderbouwing voorbij gaat aan

de bezwaren van bestaande bewoners én aan het bestem-

mingsplan. Het nieuwe bouwvolume komt aanzienlijk

dichter op de huizen te staan en wordt 1,5 x zo groot en

deels 2 x zo hoog als het bestemmingsplan toestaat. Een

bestemmingsplan dat nota bene pas drie jaar oud is!

Uit het artikel blijkt niet dat mevrouw van Engelshoven be-

trokken is bij dit project of de achtergrond kent; haar oor-

deel getuigt daarom eerder van haar eigen wantrouwen.

Zij zet een actief, constructief burgerprotest klakkeloos

weg als complotdenkers zonder verantwoordelijkheidsge-

voel; terwijl zij nota bene in de daaropvolgende paragraaf

een oproep doet om na te denken over verantwoordelijk-

heid, alvorens men complottheorieën de wereld in gooit..?

Laten wij, namens meer dan 80 huishoudens in Bezuiden-

hout, helder zijn: wij zijn niet tegen nieuwbouw. Wij

maken bezwaar tegen het bouwvolume. En wij zijn door

de uitspraken van Van Engelshoven wederom teleurge-

steld in de houding van de gemeente.

Namens het Bewonerscollectief Bezuidenhout,

Vincent Haag, Wilhelminastraat
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Bezuidenhout heeft twee wijkagenten: Evert-Jan Rusticus en

Ernst Käuderer*. Zij zijn de schakel tussen wijkbewoners en

politie als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. 

(Foto: Willem Verheijen) 

Ingezonden brief



hwwzorg.nl

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

+31 (0)70 34 74 433
www.svdmakelaars.nl
info@svdmakelaars.nl

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

Iedere donderdag
Boter, Kaas en Eieren samen

voor € 6.95

Gouda’s Best 500 gram 
Jong Belegen Kaas,

Pakje Roomboter van 
250 gram en 6 Boeren 

Scharreleitjes!

De Kaasspecialist
Theresiastraat 248
2593 AW Den Haag
T. 070 - 3858404
www.dekaasspecialist.nl
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De bloemstukken met felicitaties staan nog op de toon-

bank boven de vleeswaren, de eerste dag dat Spar Angela

aan het Stuyvesantplein weer de deuren opent na twee

weken verbouwen. ‘Ziet er goed uit, heel leuk, gefelici-

teerd’, krijgt Homayoun Ahmadie die samen met zijn

vrouw Angela de zaak begon te horen als we voorin de

winkel, met uitzicht op het plein, koffie zitten te drinken. 

Hart van de zaak is nu de afdeling waar verse broodjes en

pizza’s worden gemaakt, maar ook de rest van de winkel

heeft een ingrijpende facelift ondergaan. Trots wijst Ahma-

die op de nieuwe vloer, het open plafond en - het meest in

het oog springend - de productschappen die veel korter

zijn dan voorheen. Dat laatste heeft een reden, vertelt Ah-

madie. Met de lange schappen van vroeger moest de klant

de hele winkel door om vervolgens weer bij de kassa uit te

komen. ‘We hebben nu bewust gekozen voor kortere rou-

tes, zodat de klant niet meer verplicht door de hele winkel

moet. Klanten die een paar kleine dingen moeten hebben,

kunnen dan snel weer weg.’ ‘Supergemakkelijk’, komt An-

gela er tijdens het gesprek even tussendoor.

Bekenden

Het past bij de buurtsuper waar vaste klanten in- en uitlo-

pen. Die vaste klanten zijn in de loop der jaren vaak ook be-

kenden van het supermarktechtpaar en hun personeel

geworden. ‘Er zijn klanten die, als er wat met hen is ge-

beurd, of dat nu goed of slecht is, dat altijd even aan ons

komen vertellen’, zegt Ahmadie. En inderdaad, op dat mo-

ment wordt hij aangeschoten door een klant die iets per-

soonlijks kwijt wil. Een stel kwam zelfs op hun trouwdag,

voordat ze naar de kerk gingen, nog even bij de Spar langs

om foto’s te maken. 

Overigens duurde het wel even voordat klanten bij de

buurtsuper kind aan huis werden, want toen het echtpaar

Ahmadie in 2008 in een voormalige autoshowroom de

Spar begon, zat de loop er niet meteen in. Dat veranderde

nadat de buurtsuper zich meer in de buurt nestelde en veel

ging samenwerken met scholen en sportverenigingen, bij-

voorbeeld met het sponsoren van activiteiten en evene-

menten. Daardoor pakte de gok van het ondernemerspaar

om in Bezuidenhout een winkel te beginnen uiteindelijk

goed uit. ‘We wilden altijd al graag een buurtsuper ope-

nen’, zegt Ahmadie. ‘We hebben in Bezuidenhout een

rondje gemaakt, buurtonderzoek gedaan en daar hielden

we een goed gevoel aan over. Het was een grote gok om dit

te gaan doen, maar we hebben er geen seconde over ge-

twijfeld.’

Verseiland

Maar na bijna tien jaar was het wel tijd om de zaak te ver-

bouwen, geeft Ahmadie aan. ‘In de supermarktwereld gaan

de ontwikkelingen heel snel, met voortdurend een nieuw

aanbod van producten en diensten. We hadden al een

mooie winkel, maar we gaan nu nog meer service bieden.’

Zo gaan ze ook boodschappen bezorgen. De ombouw van

de Spar met een verseiland is volgens Ahmadie niet inge-

geven door de komst van de Hoogvliet aan de Theresia-

straat. De plannen voor zo’n eiland bestonden twee jaar

geleden al. Nieuwe concurrentie is niet leuk, zegt Ahmadie,

maar samen met zijn vrouw zag hij ook niet op tegen de

opening van de Hoogvliet. ‘Wij vertrouwen op onze eigen

service, waarvoor onze klanten blijven komen. We hebben

er uiteindelijk ook niet zoveel last van gehad.’

Een mevrouw komt naar Ahmadie toe met de vraag of ze

haar zware tas even bij de kassa mag neerzetten voordat

ze boodschappen gaat doen. Andere klanten klampen hem

aan om hem te feliciteren met de vernieuwde winkel. Een

van hen vraagt bij de uitgang of Ahmadie een appeltaart

in het mandje van haar rollator kan leggen. ‘Grote winkels

hebben niet zoveel behoefte aan klantcontact, dat kost ze

te veel personeel en dus geld. Maar wij willen dat onze

klanten zich hier thuis voelen.’

Homayoun en Angela Ahmadie worden gefeliciteerd met hun

vernieuwde buurtsuper door stadsdeeldirecteur Lilianne Blank-

waard. (Foto: Koen de Lange)

Na een grondige verbouwing opende Spar Angela

aan het Stuyvesantplein op 1 juni weer haar deu-

ren. De vernieuwde zaak heeft meer verse produc-

ten en de klant kan er gemakkelijker zijn weg

vinden. En kenmerkend voor de buurtsuper: de

klant krijgt er, naast boodschappen, ook een luiste-

rend oor.

Ondernemer in beeld

Homayoun Ahmadie van Spar Angela:

Voor boodschappen en een luisterend oor

John Hermse





‘Wij zijn beslist geen milieufreaks of geitenwollensokken

types’, verduidelijkt Mark Hoogland. ‘Toch willen wij ons

huis zo energiezuinig mogelijk maken. Aan dit huis is bijna

zestig jaar niets aan gedaan. Als je dan toch flink moet ver-

bouwen, waarom dan niet meteen zo duurzaam mogelijk?’

Pas bij het maken van de plannen raakte het stel écht en-

thousiast. Hoogland: ‘Het internet verkennend kwamen we

allerlei interessante informatie en mogelijkheden tegen.

Daarmee zijn we aan de slag gegaan. Ons uiteindelijk doel:

een zo laag mogelijke energierekening én comfortabel

wonen. De investeringen die we daarvoor doen, zullen we

naar verwachting in tien tot vijftien jaar wel terugverdie-

nen. Dat het ook nog eens goed is voor het milieu is na-

tuurlijk een positief bijeffect dat zeer goed voelt.’

‘Toffe’ maatregelen

Energie besparen begint bij goed isoleren. Zo heeft Hoog-

land buitenmuren, ramen, dak en vloer zeer sterk geïso-

leerd (warmteweerstand isolatiemateriaal heeft een

rd-waarde van minimaal 3,5 m² K/W). ‘Maar de echte toffe

dingen’, zegt hij, ‘zitten in de warmte terugwin ofwel de

WTW-maatregelen. Zo krijgen we, weggewerkt achter een

radiator in de woonkamer, een automatisch gestuurd ven-

tilatiesysteem dat inkomende koude lucht verwarmt met

de warme lucht die naar buiten gaat. Daarnaast plaatsen

we een hybride warmtepomp op het dak die met buiten-

lucht onze verwarming verwarmt. Een ingenieus systeem

dat ervoor zorgt dat de centrale verwarming geen gas ver-

bruikt als het buiten minimaal zeven graden is.’

Warm douchewater wordt opgevangen in een douchegoot

waardoor ook de koudwaterleiding loopt. ‘Zo warmt het

douchewater het koude water op voordat het bij de ther-

mostaatkraan is. Al deze maatregelen verminderen naar

verwachting ons gasverbruik met meer dan de helft’, glun-

dert Hoogland. 

Kosten

Hoogland schat dat hij ongeveer 30.000 euro kwijt is aan

de duurzame investeringen: ‘Veel geld natuurlijk, maar ge-

lukkig levert het ook weer geld op in de vorm van een be-

duidend lagere energierekening. Mogelijk gaat ons huis

van G naar A++.’ Verder is de kans aanwezig dat hij onge-

veer 10.000 euro aan diverse subsidies kan krijgen. ‘Er zijn

voldoende subsidiemogelijkheden als je wilt verduurza-

men’, weet Hoogland inmiddels. ‘Zowel bij de gemeente als

bij het rijk. Maar het is wel een uitzoekwerk en een subsi-

die aanvragen kost tijd. Mijn tip: zoek, als je verbouwplan-

nen hebt, meteen op internet naar subsidiemogelijkheden.

Dan ben je er op tijd bij.’ 

Meer tips en ervaringen over hun duurzame verbouwing

delen Mark en Suzanne Hoogland op hun website

www.duurzaamduiker.nl. Kijk ook op www.duurzaambe-

zuidenhout.nl voor informatie én inspiratie.

Mark Hoogland: ‘Duurzame investering levert zijn geld op.’ 

(Foto: Max Koninkx)

Mark Hoogland en zijn vrouw Suzanne hebben aan de 3e

Louise de Colignystraat een klushuis gekocht. Zij willen het

transformeren in een zeer energiezuinig huis. Door onder

meer sterk geïsoleerde buitenmuren, een warmtepomp en

een slimme douchegoot.

Duurzaam Bezuidenhout

Van klushuis naar A++
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Groene energie voor Haagse Hout

Den Haag is een zonnepanelenpark rijker. In mei heeft Coöperatie Groen Hof-

zicht haar complete installatie van 539 panelen in bedrijf genomen. Die be-

slaat meerdere dakdelen van het Aegon-hoofdkantoor in Mariahoeve. De

panelen en toebehoren zijn gefinancierd door zestig huishoudens uit Marlot,

Bezuidenhout, Mariahoeve en Voorburg. De zonnepanelen-installatie levert de

eerste vijftien jaar ruim 1.100 MWh groene stroom op en resulteert daarna in

een CO2-besparing van 953 ton. Bezoek www.groenhofzicht.nl

Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
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Met veel plezier woont Max van Doesburg al twintig jaar

in Bezuidenhout-West. Ongeveer twee jaar geleden las hij

een oproep: ‘Vrijwilligers gezocht voor Begeleiden & Rij-

den.’ Nieuwsgierig geworden nam hij contact op voor meer

informatie. Er werd hem verteld dat er behoefte was aan

vrijwilligers - met auto - die 60-plussers willen vervoeren

én begeleiden. Dat sprak Van Doesburg wel aan, want hij

bezocht al enkele jaren een oudere buurtbewoner met de

ziekte van Parkinson en sinds zijn werkzaamheden als

huismeester verminderden, was hij op zoek naar een

nieuwe invulling van zijn tijd. Daarbij zag hij de combinatie

van het sociale en het autorijden wel zitten. Al na enkele

weken bracht en haalde Van Doesburg regelmatig senio-

ren naar en van allerlei afspraken. 

Levensverhaal

Wat hij zo leuk vindt aan dit werk? ‘Het is vooral heel erg

boeiend om iedere keer weer verschillende mensen met

ieder hun eigen levensverhaal in je auto te mogen meene-

men. Natuurlijk gaat het niet altijd over leuke dingen,

maar ook als mensen willen vertellen over de nare gebeur-

tenissen in het leven, hoop ik een beetje tot steun te kun-

nen zijn.’ 

Van Doesburg meent dat de meerwaarde van Begeleiden

& Rijden is, dat de chauffeurs niet alleen senioren vervoe-

ren maar ook begeleiden. Denk bij het laatste aan het

duwen van de rolstoel in een ziekenhuis, iemand tot in de

wachtkamer van een arts of therapeut brengen, samen

boodschappen doen of meegaan naar een begrafenis.

‘Zeker als je iemand vaak begeleidt, bijvoorbeeld naar een

reeks behandelingen in het ziekenhuis, groeit er een band.

Heel waardevol, voor beide partijen.’

Bezuidenhout-West

Max van Doesburg roept niet alleen mensen op die zich

vrijwillig als chauffeur voor Begeleiden & Rijden willen in-

zetten. Ook valt het hem op dat, hoewel hij in alle delen

van Haagse Hout komt, er nog geen deelnemers uit Bezui-

denhout-West zijn. Ook hen zou hij graag van dienst willen

zijn. Dus denkt u voor Begeleiden & Rijden in aanmerking

te komen, meld u dan aan. Wie weet, zit u dan binnenkort

bij Van Doesburg of een van de andere vrijwilligers in de

auto. 

Bezuidenhout telt menig 60-plusser die door omstandigheden geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Een

bezoekje aan de dokter, familie en vrienden of gewoon een boodschap doen, is vaak al een te grote opgave. Begeleiden

& Rijden biedt deze senioren betaalbaar vervoer én begeleiding. 

Bezuidenhout-West Nieuws

Begeleiden & Rijden

Betaalbaar vervoer en 
begeleiding voor 60-plussers
Esther de Groen

Begeleiden & Rijden

Begeleiden & Rijden is bedoeld voor 60-plussers uit

het stadsdeel Haagse Hout die geen gebruik kunnen

maken van het openbaar vervoer of bestaande voor-

zieningen, zoals de wijkbus. Een retourrit binnen het

stadsdeel Haagse Hout kost 5 euro, voor ritten buiten

het stadsdeel bedraagt de vergoeding 0,40 euro per

kilometer. 

Ritten kunnen worden aangevraagd op werkdagen

tussen 09.00 -12.00 uur via telefoonnummer 070-

3364718. Vanuit het wijkcentrum Mariahoeve noteren

vrijwilligers de verzoeken en zoeken daar een chauf-

feur bij. 

Max van Doesburg: ‘De

meerwaarde van Be-

geleiden & Rijden is,

dat de chauffeurs niet

alleen senioren ver-

voeren maar ook bege-

leiden.’ (Foto: Esther de

Groen)
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Niet alleen het weer zat deze middag bijzonder mee. De be-

zoekers werden ook nog eens gefêteerd op een gratis ge-

zonde lunch. Daarna konden de diverse kraampjes achter

het wijkcentrum worden bezocht en aan tal van activitei-

ten worden meegedaan. Die activiteiten varieerden van

fietsend je eigen gezonde smoothie maken, meespelen met

een quiz over duurzaamheid, een aanvraag doen voor een

gratis kierstandhouder en deurspion tot het winnen van

energiebesparende prijzen met het Rad van Fortuin. 

Terwijl de kinderen deze middag hun energie kwijt konden

op een groot springkussen, kregen de volwassenen infor-

matie over het besparen van energie en water. Voor de be-

woners met een Ooievaarspas was het mogelijk om

kosteloos een hele box met besparingsmogelijkheden,

zoals ledlampen en tochtstrippen aan te vragen bij Schroe-

der van der Kolk. Ook de bingo en de quiz trokken veel men-

sen, want hier konden leuke prijzen worden gewonnen.

Onder de naam Hou van je Huis gaf de gemeente tips om

de woning duurzamer te maken, bijvoorbeeld door dakiso-

latie. Duurzaam Den Haag was aanwezig met de Haagse

Krach Karavaan en voorzag bezoekers vooral van eenvou-

dige, laagdrempelige water- en energiebesparingstips. De

GGD liet zien hoe je in huis de gezondheid goed in de gaten

kan houden met koolmonoxide-meters en rookmelders.

(Foto’s: Peter van der Meer)

Onder het motto ‘Gezellig, groen, goedkoop en ge-

zond leven’ vond er op woensdagmiddag 24 mei ach-

ter het wijkcentrum Bezuidenhout-West een

activiteitenmiddag plaats, die in het teken stond van

duurzaam. 

Bezuidenhout-West Nieuws

Gezellig, groen, goedkoop en gezond



We heten u graag van harte welkom.

Theresiastraat 75 & 182, ‘s-Gravenhage

Albert Heijn Theresiastraat,

Theresiastraat 75, ‘s-Gravenhage

Openingstijden: 

Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 

22.00 uur. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

Albert Heijn Theresiastraat,

Theresiastraat 182, ‘s-Gravenhage

Openingstijden: 

Maandag t/m zaterdag 

van 08.00 tot 22.00 uur. 

Zondag van 12.00 tot 

22.00 uur.



Na de 80-jarige oorlog (1568-1648) hadden de Graven van

Holland geen geld meer om hun hoge schulden aan het

stadsbestuur van Den Haag te betalen. In plaats daarvan

gaven ze in 1576 hun privé jachtgebied Die Haghe Houte

aan de stad. Ongeveer tweeënhalf eeuw eerder - in 1316 -

hadden de graven de eerste eiken geplant in het gebied dat

later de naam Haagse Bos zou krijgen.  

Boschkermis

De Haagse burgerij was blij met de overeenkomst tussen

de graven en het stadsbestuur. Niet alleen omdat daarmee

een streep werd gezet door de omstreden plannen van de

graven om het bos te kappen en het hout te verkopen,

maar ook omdat het fraaie natuurgebied voortaan publiek

toegankelijk werd.

Het bestuur van Den Haag onderkende het belang van het

bos en verbood vanaf het begin de toegang van zware wa-

gens, koeien, schapen, varkens, ossen en honden. Dit ge-

beurde om de natuur en het milieu in het stadsbos te

beschermen, het wild niet af te schrikken en de bezoekers

een zo aangenaam mogelijk verblijf te bieden. Ondanks de

maatregelen bleef het tot grote ergernis van de stadsbe-

stuurders niet altijd bij een rustig en vredig wandelingetje

in het bos. Zo werd het een jaarlijkse traditie dat Hage-

naars met Pinksteren hun tenten in het bos opsloegen om

er onder het genot van meegebrachte etenswaren en een

stevig drankje feest te vieren. Dit volksgebruik ontaardde

doorgaans in braspartijen. Toen de autoriteiten ‘allerhande

ongebondenheid en zeer verregaande ontuchtigheid’ waar-

namen, kwam er in 1729 een einde aan deze zogenoemde

‘Haagsche Boschkermis’.

Winterpenen

In 1795 besloot Lodewijk Napoleon, die toen als koning over

Holland heerste, het bos te kappen en de vrijgekomen

grond te bebouwen met aardappelen, knolrapen en winter-

penen. Van het heftige verzet van de Haagse bevolking trok

hij zich niets aan. Maar net voordat de plannen ten uitvoer

zouden worden gebracht, riep Napoleon Bonaparte zijn

broer terug naar Parijs.

Lodewijk Napoleons opvolger, koning Willem I, was een

groot voorstander van het behoud van het unieke natuur-

gebied. Na het vertrek van de Fransen trok hij het voor die

tijd forse bedrag van 14.000 gulden uit om het bos te ver-

fraaien met vijvers en waterpartijen.

Kaalslag

In 1911 richtte een hevige herfststorm veel schade aan in

het Haagse Bos. Het natuurgeweld velde 2.643 bomen. Het

bos kon worden hersteld dankzij de aanwezigheid van een

gedetailleerde beschrijving van het bomenbestand.

Tijdens de economische crisis van de jaren dertig in de vo-

rige eeuw veranderde het onschuldige imago van het

Haagse Bos. De Haagse gendarme had op een gegeven mo-

ment zijn handen vol aan het weren van dames van lichte

zeden en andere duistere figuren die in het bos redelijk on-

gezien hun bezigheden konden doen. 

De meest omvangrijke kaalslag richtten de Duitse bezet-

ters aan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ongeveer 85 pro-

cent van het bomenbestand werd gekapt voor de aanleg

van een tankgracht en de bouw van een lanceerbasis voor

langeafstandsraketten. 

In de loop der eeuwen is er in het Haagse Bos veel gekapt,

gegraven en opnieuw aangeplant. Van het huidige bomen-

bestand is ongeveer 80 procent niet veel ouder dan 50 jaar.

Daarnaast staan er nog enkele bejaarde reuzen, zoals beu-

ken van 275 jaar en eiken van 400 jaar.
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Voor veel Bezuidenhouters is het een achtertuin: het Haagse

Bos. In het ongeveer 100 ha grote gebied kun je heerlijk wande-

len, aan het water liggen, joggen en hutten bouwen. Ooit

maakte het Haagse Bos deel uit van het oerbos dat liep van 

’s Gravenzande tot voorbij Alkmaar. Door de eeuwen heen is er

veel veranderd.

Carel Wiemers (tekst & Illustratie)

Zicht op het ‘Wachtje´ aan de Prinsessegracht bij de ingang van het

Haagse Bos rond het midden van de 19e eeuw.

Haagse Bos

Uniek natuurgebied overleefde de eeuwen

Fietsers te gast

Staatsbosbeheer voert een kleinschalig experiment uit met

‘fietsers te gast’ op een wandelpad in het Haagse Bos. Op het

pad met de borden ‘fietsers te gast’ mogen fietsers maximaal 15

km per uur rijden en moeten zij voetgangers voorrang geven.

Het speelbos Robin Hood en de Walter Boerweide worden met

het ‘fietsers te gast’-pad beter bereikbaar voor fietsers. Deze

proef loopt van 15 juni tot en met 15 oktober 2017. Daarna gaat

Staatsbosbeheer kijken of de proef al dan niet is geslaagd en of

dit concept een definitief karakter kan krijgen.



Huisartsenpraktijk Just Care 070-7920024

Binnen het gezondheidscentrum Just

Care kunt u sinds februari 2016 ook

terecht voor huisartsenzorg.

Wij heten u graag welkom in een zeer

prachtige omgeving en aangename

sfeer in ons gebouw aan de 

Bezuidenhoutseweg 187

Heeft u behoefte aan al uw zorg onder

één dak, dan bent u op de juiste plek

bij Gezondheidscentrum Just Care.

Wij hebben volop ruimte voor nieuwe inschrijvingen.

In het gezondheidscentrum Just Care kunt u binnen één locatie terecht voor een

breed zorgaanbod. 

n Huisartsenzorg n Psychologische zorg n Psychiatrische zorg

n Maatschappelijke ondersteuning.

In onze huisartsenpraktijk zijn twee huisartsen werkzaam 

n Dhr. M. Korrel n Dhr. B. Scheuer

Het team bestaat verder uit: twee doktersassistentes, psychologen 

en maatschappelijke werkers.

Voor meer informatie, inschrijving voor de huisartsenpraktijk of aanmelding voor

hulpverlening kunt u gerust binnen lopen. U wordt direct verder geholpen door 

de assistente. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen. 

Het gezondheidscentrum is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur. 

Tijdens de openingstijden zijn wij telefonisch continu bereikbaar via 070-7920024. 

U kunt zich direct inschrijven voor de huisartsenpraktijk. Er is een samenwerking

met Apotheek Theresia met ruime bezorgmogelijkheden voor uw medicatie.

Electronisch consult ook mogelijk.

Huisartsenpraktijk Just Care – www.huisartsenpraktijkjustcare.nl 

info@huisartsenpraktijkjustcare.nl
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Ongewenste graffiti 

ontsiert uw huis en de 

straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het 

gratis verwĳderen.  

U hoeft het alleen maar  

te melden. Hoe eerder u 

het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffiti  

bĳ komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

Meld graffiti

Kĳk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met Meldpunt Graffiti: 

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone plek om in te 

wonen, werken en leven.
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Did you 
know that…

■ ■ ■ in mid June work began on the

section of the bicycle path that runs

from Juliana van Stolberglaan to the

IJsclubweg? The work is expected to

be completed by February 2018. For

details, see www.bezuidenhout.nl

■ ■ ■ there is a pop - up market with

clothes, toys and curios from June

until September, every first and last

Wednesday of the month at the Prin-

ses Beatrixlaan (at the KPN tower)? 

■ ■ ■ there will be an eco - market on

Sunday, 2 July with information about

sustainable gardening and living and

a lot of activities like making com-

post, participating in a wormwork-

shop or sailing on the Schenk?

Location: IJsclubweg 5 and IJsclubpad.

■ ■ ■ Bezuidenhout has a new thrift

store? The store opened in May on

the corner of Stuyvesantplein and

Loudonstraat. It is open seven days a

week. You can arrange with the store

to have items picked up at your

home.

■ ■ ■ expat columnist Kristin Ander-

son is one of the Parels on the Parel-

route on Saturday, June 24th? The

location of her event was incorrectly

listed in the brochure. The correct lo-

cation is The Haagse Hout Library at

1:00pm and 3:00pm where she will

be reading from her latest novel. 

For more news check 

www.bezuidenhout.nl
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Eyes and ears of the neighborhood

When the Nextdoor App came to Bezuidenhout, it seemed the hot-

test topics were theft and missing cats. While some cats are hap-

pily reunited with their owners, stolen items are rarely so lucky.

Bezuidenhout is a relatively safe neighborhood, but it doesn’t

mean that thieves aren’t out there looking for opportunities. Luc-

kily, there’s someone else out there as well - the Buurt Preventie

Team.

This neighborhood watch group provides extra eyes and ears in our

streets to keep us safe. As the name implies, they work in preven-

tion, rather than direct confrontation.

‘We check in with the police when we begin our shifts and if we

come across anything suspicious, we call it in,’ Will Wilhelmy

Damsté, coordinator of the Buurt Preventie Team explains.

What impresses me is the degree of organization put into this

group. Volunteers receive EHBO (first-aid) training, are given a de-

tailed procedural handbook and work closely with the police, The

Municipality and the EHBO work group to expand safety in the

neighborhood. For example, the EHBO group sought funding for

external AED (reanimation device) containers to increase access

and thus emergency response time.

’There are now enough AEDs in our neighborhood to potentially

reach someone within 6 minutes’, Wilhelmy Damsté says. In com-

parison, ambulances are required to respond within 12 minutes.

Although they have 20 dedicated volunteers, the Buurt Preventie

Team is seeking new recruits - including expats. Want to broaden

your social circle and learn Dutch while making the neighborhood

safer? This could be your chance. http://bptbezuidenhout.nl/

Kristin Anderson

www.authorkristinanderson.com

Bezuidenhout has some extraordinary residents. Forty-seven of

them will share their talents with you on Pareldag, Saturday, June

24th. You can visit them at their homes or at five other locations in

the district. This will be the 9th anniversary of Pareldag. The day

opens at 10:00a.m. in the Wijk- en Dienstcentrum in Johannes 

Camphuijsstraat. From there you can pick and choose which parels

to visit using the map available throughout the district or just look

for flags marking the participating locations.

(Foto: Willem Verheijen)

EXPATS

Visit neighbors with a passion

Parels



(Advertorial )

Zondagmiddag 28 mei organiseerde Energie van Holland-

sche bodem (EvHb) op het Zonnepark ’t Oor een klein, maar

gezellig event. Bezoekers konden behalve informatie krij-

gen, ook kennismaken met enkele lokale ondernemers die

samenwerken met EvHb. Bijvoorbeeld met de Haagse

schaapherder van Sheep@Work. Hij hielp de schapen deze

middag ook uit hun ‘winterjas’ (zie foto 1). Een deel van de

wol gaat naar de Stichting Vrolijk Werk. Hier werken vrou-

wen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken en

die van wol prachtige gebruiksvoorwerpen maken, zoals

lampenkappen, telefoon- en tablethoezen en feestelijke

slingers (zie foto 2).

De schapen van Sheep@work leveren niet alleen wol, maar

worden ook regelmatig ingezet als levende grasmaaiers en

zo wordt het zonnepark ecologisch beheerd. Zonnepark ‘t

Oor is straks niet alleen een duurzame energiebron, waar-

mee u en uw buurtgenoten de energierekening flink kun-

nen verlagen, maar ook een mooi stukje natuur met

bloemen en planten waar insecten, vogels en bijen vrolijk

van worden. Bijvoorbeeld het bijenvolk van buurtbewoner

Arjan de Haas dat al een plek op het zonnepark heeft (zie

foto 3).

Geen gedoe

U kunt zich vanaf twee zonnepanelen inschrijven voor dit

project. Doet u mee, dan bent u automatisch lid van de

energie-coöperatie Zonnepark ‘t Oor. Deze coöperatie be-

staat uit alle eigenaren van de zonnepanelen samen. Als lid

profiteert u van de aftrek energiebelasting over de hoeveel-

heid energie die u opwekt met het aantal panelen waarmee

u participeert. Uw energiebedrijf verzorgt de verrekening op

uw energierekening. Die zal lager zijn dan u gewend bent.

Bovendien heeft u geen gedoe want EvHb regelt voor de co-

öperatie onder andere het onderhoud, de verzekering en de

administratie.

Duurzame wijk

Jacob Snijder, voorzitter van Wijkberaad Bezuidenhout, is

vanaf het eerste uur enthousiast over het initiatief. ‘Ik zou

het fantastisch vinden als Bezuidenhout de meest duur-

zame wijk van Den Haag wordt. We zijn al goed op weg.

Samen met het zonneproject van Energie van Hollandsche

bodem en de zonne-installatie van de Coöperatie Groen

Hofzicht op het dak van Aegon in Mariahoeve moet het

toch lukken? Ik roep daarom alle mensen uit Bezuidenhout

op: doe mee! Samen maken we het verschil.’

Voor meer informatie: www.evhb.nl (waar zijn we)

Uw zelf opgewekte duurzame energie gebruiken van Bezuidenhoutse bodem is

eenvoudiger dan u misschien denkt. Geen gedoe op eigen dak, maar samen met

buurtgenoten deelnemen door te investeren in een aantal zonnepanelen dat

past bij uw energieverbruik. Die zonnepanelen komen te staan in het Zonne-

park ’t Oor Loolaan Zuid.

Met buurtgenoten duurzame 
energie opwekken zonder gedoe

Hans Haije, met postcode 2595 uit de Juliana van Stol-

berglaan, woont in een flat. ‘Ik vind het leuk dat ik in

mijn eigen buurt energie opwek, die ik zelf gebruik. Ik

doe mee met drie zonnepanelen. Dat was voor mij het

maximale aantal vanwege mijn lage energieverbruik. Ik

ben blij dat ik mee kan doen. Naast dat het me een ener-

giebesparing oplevert, vind ik het vooral positief voor de

wijk dat het mogelijk is.’

Harold en Jonneke Thijssen, met postcode 2593 uit de

Van Lansbergestraat, wonen in een portiekwoning. ‘Wij

doen mee met twee zonnepanelen. Naast zonne-energie

participeren we ook al jaren in een wind-energieproject’.

Jonneke: ‘Ik vind het belangrijk om actief mee te doen in

de energiecoöperatie als het zonnepark straks produ-

ceert. Ik ben ook blij dat het in de buurt is waar ik woon.

Dat maakt het tastbaar. Op eigen dak was voor ons he-

laas niet mogelijk, omdat we deel uitmaken van een Ver-

eniging van Eigenaren en het lastig bleek om

zonnepanelen op het gezamenlijke dak te plaatsen.’
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Wist u dat…
■ ■ ■  medio juni de werkzaamheden

zijn begonnen aan het deel van de ster-

fietsroute dat loopt van de Juliana van

Stolberglaan tot aan de IJsclubweg? De

verwachting is dat de werkzaamheden

in februari 2018 klaar zijn. Zie voor de

details www.bezuidenhout.nl

■ ■ ■  op 12 juni is gestart met de werk-

zaamheden voor Monarch III? Dit

bouwproject bevindt zich tussen de

Prinses Beatrixlaan en de Utrechtse

Baan op de hoek van de J.P. Coenstraat,

naast de reeds gerealiseerde torens Mo-

narch I & II, op het huidige parkeerter-

rein. Het project omvat onder meer

twee woontorens met in totaal 248

vrije sector huurappartementen en 146

parkeerplaatsen in een tweelaagse stal-

lingsgarage. 

■ ■ ■  er sinds juni (tot en met septem-

ber) elke eerste en laatste woensdag

van de maand aan de Prinses Beatrix-

laan (bij de KPN-toren) een popup-

markt is met onder meer kleding,

speelgoed en curiosa?

■ ■ ■  op het popup-park aan de Prinses

Beatrixlaan van 23 mei tot en met 6 juli

een BeaBeach bedrijvenvolleybaltoer-

nooi wordt gespeeld? Deelnemers zijn

bedrijven en instellingen in en rond het

Beatrixkwartier. Wedstrijden worden

gespeeld op dinsdagen en donderdagen

tussen 17.15 uur en 19.30 uur. 

■ ■ ■  Bezuidenhout een kringloopwin-

kel heeft? Op de hoek van het Stuyve-

santplein en de Loudonstraat (waar

vroeger de pianozaak was) opende eind

mei Kringloop Bezuidenhout. De

nieuwe winkel is zeven dagen per week

open. Goederen kunnen thuis worden

opgehaald.

■ ■ ■  zaterdag 1 juli voor de vierde keer

‘Spreek Nederlands Dag’ is? Deze dag

wil Nederlanders erop wijzen dat ze

met expats die Nederlands willen leren

Nederlands moeten praten. De dag

wordt mede georganiseerd door de in

Bezuidenhout gevestigde taalschool Di-

rect Dutch Institute. Van de button die

de taalschool uitgeeft met de tekst

‘Spreek Nederlands! Met mij!’ zijn er al

meer dan 20.000 verspreid.

Zie voor al het nieuws in de wijk:

www.bezuidenhout.nl
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Fiets

Grote lichtborden waarschuwden begin deze maand de fietser die

zijn rijwiel stalt bij station Laan van Nieuw Oost-Indië: laat je fiets niet

langer zeven dagen in de rekken staan, want dan verdwijnt-ie naar

het fietsdepot op de Binckhorst en moet je 25 euro neerleggen voor-

dat je ‘m weer mee mag nemen. Al die fietsen die er dagen- en soms

wekenlang de schaarse plekken bezet houden zijn de gemeente een

doorn in het oog. Mij ook, eerlijk gezegd: op werkdagen is het steevast

zoeken naar een plekje in de rekken. Altijd vol. Veel mensen zetten

hun fiets zomaar ergens anders neer, buiten de rekken, maar ik keten

mijn vertrouwde vervoersmiddel graag vast: veel kostte hij niet, maar

hij is mij wel wat waard. Op Facebook waren de verontwaardigde re-

acties op de plannen van de gemeentelijke fietsbeheerders niet van

de lucht. Want als je met de trein naar Schiphol wilt, voor een vakan-

tie, waar moet je dan je fiets laten, zo klonk het? Je moet 'm toch wel

ergens wat langer kunnen laten staan?

Jazeker, maar liever niet op drukke plekken waar veel mensen graag

gebruik maken van schaarse ruimte. Neem de tram naar het station

of laat je brengen. Of vertrek vanaf Den Haag Centraal, waar de fiets

wel langer kan staan in de ondergrondse stalling. Daarvoor moet je

wel de portemonnee trekken, maar je bent altijd nog minder kwijt

dan de 25 euro die het fietsdepot in rekening brengt (mag trouwens

wel een onsje minder: beetje veel geld voor één weggehaalde fiets. De

gemeente hoeft er nou ook weer niet aan te verdienen).

Maar rondhangende fietsen vind je bepaald niet alleen in de rekken

bij station Laan van NOI. Zeker de laatste weken springen in onze wijk

wrakken die al tijden ergens tegen een hekje staan extra in het oog,

of liever gezegd: ze dreigen te verdwijnen in het groen dat welig aan

het tieren is.

Deze weesfietsen staan zeker al langer dan zeven dagen weg te roes-

ten, maar hier geen grote lichtborden met waarschuwingen voor boe-

tes. Erg veel valt er voor de gemeentelijke fietsbeheerders niet binnen

te halen, want de vroegere eigenaren van die roestbakken melden

zich heus niet met 25 euro bij het fietsenweeshuis op de Binckhorst.

En heel Bezuidenhout kan ook niet vol komen te staan met lichtbor-

den.

Eigenlijk zit er maar één ding op als je zat bent van je fiets, maar 'm

niet op straat wilt dumpen. Zet 'm tegen zo'n lichtbord bij het station:

binnen zeven dagen is-ie weg, gegarandeerd.
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Hoe goed kent u de wijk? Waar be-

vindt zich het hiernaast afgebeelde

detail? Stuur uw antwoord per e-mail

of brief naar de redactie (zie het colo-

fon op pagina 3) en maak ook kans op

een boekenbon, beschikbaar gesteld

door Primera aan de Theresiastraat.

Het detail in de vorige editie is een steunbeer van

het gebouw van Hoogvliet in de Johannes Cam-

phuijsstraat. Andre Arkesteijn mag de boekenbon

ter waarde van 15 euro ophalen in het Wijk- en

Dienstencentrum aan de Johannes Camphuijs-

straat 25.
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Wat gaan we doen met het wijkbudget?

QM Studios aan de Koningin Marialaan gereed

‘Zwaarmoedig in verband met de oorlogsberichten’

Bezuidenhout-West Nieuws



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

UW SPECIALIST IN MAATWERK TRAPLOPERS

De traploper heeft een comeback gemaakt. Bij ons vindt u moderne, landelijke, elegante, stoere of kleurrijke lopers! In vlakgeweven wol,  

veloursachtige kwaliteiten of sisal, alles is mogelijk. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Traplopers geven uw trap een warme, sfeer-

volle en luxe uitstraling. Ook de traproeden zijn er in vele soorten en maten. Het leggen van een traploper is inmiddels een ouderwetse ambacht 

geworden. Het maken gebeurt nog op de klassieke wijze; de traploper wordt handmatig ingenaaid aan onze werkplaats. Vervolgens wordt de 

loper thuis op uw trap vastgezet met roeden. Dit vergt veel geduld en precisie, met de vakkennis van Deco Home Briedé wordt uw trap een 

kunstwerk. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren.

VAN PAASCHEN

MAKELAARDIJ

LAAN VAN NIEUW OOST-INDIË 1    2593 BH DEN HAAG    INFO@VANPAASCHEN.NL    VANPAASCHEN.NL

LOOKING FOR THIS VIEW..? WE CAN HELP YOU WITH THIS REQUEST!

f
SHARP RATES     SALES     PURCHASE     RENTAL     VALUATIONS     EXPATS

ZOEK JE DIT UITZICHT..?
DAN KUNNEN WIJ JE ACTIEF HELPEN!

SCHERPE TARIEVEN     VERKOOP     AANKOOP     VERHUUR     TAXATIES     EXPATS
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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant voor

Bezuidenhout-Midden, -Oost en -West. 

De krant verschijnt 5 keer per jaar in een

oplage van 10.500 exemplaren. 

Bezuidenhout Nieuws 59 wordt bezorgd

in de week van 8 - 15 december 2017. 

Deadline kopij en advertenties: 

22 november.

Redactie

Jos Heymans (hoofdredactie), 

Eric Stins (eindredactie) 

Marjon Damen, Roeland Gelink, 

John Hermse, Mark Hoogland, 

Elles Pleijter, Evelien ter Meulen, 

Sauvine Vos

Fotografie

Koen de Lange, Willem Verheijen

Vormgeving 

Leo Leeflang

Drukwerk 

Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 

Enkele voorbeelden: 

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclu-

sief 21% btw. Bij 3 of 5 keer plaatsen gel-

den aantrekkelijke kortingen. De kosten

voor het opmaken van een advertentie

zijn €12,50 per kwartier. 

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven

www.bezuidenhout.nl linker kolom ‘wijk-

krant’. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Of neem contact op met:

Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of

har100@ziggo.nl.

Robert Boer: 06-24 76 68 81 of

robert.boer@ziggo.nl

Adres

Johannes Camphuijsstraat 25

2593 CH  Den Haag

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.
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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.

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
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Buurthuis PuntZuid

vreest voor toekomst

Het dreigende verlies van het onderkomen aan de Van

Heutszstraat 12 maakt het voorbestaan van het Buurthuis

van de Toekomst PuntZuid onzeker.

In de drie jaar sinds de start in september 2014 heeft Punt-

Zuid bewezen te voldoen aan een behoefte in de wijk. Zo'n

200 wijkbewoners maken nu gebruik van het gevarieerde

aanbod van cursussen en workshops die in het oude

schoolgebouw worden gegeven, van musicallessen tot ge-

boortetraining. Ook het Buurtpreventieteam Bezuiden-

hout en de jeu-de-boule-groep Les amis de Fanny zijn er

gevestigd. “Het is echt een centrum voor en door de buurt,

dat bovendien financieel self supporting is”, vertellen se-

cretaris Will Wilhelmy Damsté en penningmeester Harold

Thijssen. Mathilde Saadhoff vindt PuntZuid ideaal voor

Zo'n 70 klanten en kennissen van Joey Brouwer, eigenaar

van Joe's Shop in de Theresiastraat, lieten zich vorige

maand een liefdadigheidsdiner in de Christus Triomfa-

torkerk goed smaken. De in alle opzichten geslaagde

avond leverde 1.460 euro op, die Joey Brouwer inzet voor

de vernieuwing van een weeshuis in Sri Lanka. Gezien

het succes volgt in november opnieuw een diner.

Met ingang van dit nummer is Fred Geelen gestopt als hoofdre-

dacteur van Bezuidenhout Nieuws. Fred was de afgelopen vijf jaar

hoofdredacteur en door zijn inzet en enthousiasme is de wijkkrant

uitgegroeid tot het mooie blad dat u nu in handen heeft. De re-

dactie bedankt Fred voor het vele werk en de prettige samenwer-

king de afgelopen jaren. Jos Heymans heeft het stokje van Fred

Geelen overgenomen en is nu hoofdredacteur van Bezuidenhout

Nieuws. 

Bromtoon in de wijk
Begin juni verscheen op de app Nextdoor (meer informatie

over deze app verderop in dit nummer) een bericht van een

buurtbewoonster die ’s nachts vaak een doordringend laag

geluid hoort. Hierdoor slaapt zij slecht. Het geluid lijkt op

een pomp en heeft een lage, dreunende frequentie. Op de

vraag of meer mensen last van dit geluid hadden, kwamen

enkele reacties uit de omgeving Juliana van Stolberglaan,

Schenkkade. Inmiddels is er contact geweest met de ge-

meente en met GGD. Het is echter nog niet duidelijk waar

het geluid vandaan komt. Als er meer ontwikkelingen zijn

dan zal daar in een volgend nummer van Bezuidenhout-

Nieuws aandacht aan worden besteed. In de tussentijd

kunnen mensen die dit geluid ook horen dit melden bij het

wijkberaad via wijkberaad@bezuidenhout.nl.

Joe's Shop helpt 

weeskinderen met 

liefdadigheidsdiner

Nieuwe hoofdredacteur 

Bezuidenhout Nieuws.

Joey en zijn staf van vrijwilligers schotelden 70 gasten een

Sri Lankaans diner voor.  

haar hardloop-, yoga- en pilates-trainingen. “Makkelijk toe-

gankelijk, laagdrempelig en dicht bij het Haagse Bos”.

Als een donderslag bij heldere hemel kwam net voor Pink-

steren de aankondiging dat PuntZuid het onderkomen per

1 september zou moeten verlaten, omdat de gemeente er

weer een school in wil onderbrengen. Die datum is inmid-

dels al twee keer verschoven, maar PuntZuid vreest voor

het voortbestaan. De afdeling Vastgoed van de gemeente

liet weten dat het voorste deel van het pand eventueel kon

worden gehuurd voor 7.000 euro per maand. Voor het

buurthuis is dat echter onbetaalbaar. “Het is bizar dat dit

gebeurt, terwijl het buurthuis er is gekomen op verzoek

van de gemeente. Wij hopen dan ook nog steeds dat wij dit

gebouw kunnen blijven gebruiken”.



Praktijk voor:

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Acupunctuur
Medische fitness

U kunt bij ons rekenen op professionele
begeleiding bij het herstel van klachten
aan uw bewegingsapparaat of 
problemen in de buik- of bekkenregio.
Daarnaast bieden wij bij Fit aan de
Laan de mogelijkheid om onder bege-
leiding van een fysiotherapeut in een
kleine groep verantwoord te fitnessen.

U vindt ons op: Laan van Nieuw Oost Indië 256 - 2593 CE ’s-Gravenhage
T 0703853243 - E info@aandelaan.nl - www.aandelaan.nl

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

De ontmoetingsplek in Bezuidenhout, waar tegen een 

geringe vergoeding ruimte beschikbaar is voor allerlei 

initiatieven uit de buurt. 

Voor, door en met buurtbewoners worden hier cursussen,

workshops, sportactiviteiten en andere bijeenkomsten 

georganiseerd op sociaal-, maatschappelijk-, creatief- en

sportief gebied.

Beschikbare ruimten: gymzaal, bewegingsruimte, 

creativiteitruimte, professioneel ingerichte keuken, 

eetkamer en een presentatieruimte.

Voor het aanbod kijk op www.puntzuid.nl 

Wil je zelf iets organiseren? Kijk eens op de website en

stuur een mail naar info@puntzuid.nl Wij nemen contact

met je op.

Buurthuis PuntZuid

Van Heutszstraat 12

2593 PJ  Den Haag

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97
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De Haagse Sportvereniging VUC aan

Het Kleine Loo 1 in Mariahoeve, is op

zoek naar gastheren of -dames. VUC is

op zoek naar oudere dames of heren die

bereid zijn om op zaterdag, eventueel in

deeltijd, de wedstrijdtafel te bemannen.

De bedoeling is dat die personen de

scheidsrechters en de trainers/leiders

de tegenpartij ontvangen, de sleutels

van de kleedkamers uitreiken en de li-

monade regelen voor de kinderen. Voor

verdere inlichtingen kunt u contact op-

nemen met 

Mevr. Emmy van Drunick, 

telefoonnummer 06-13749531

Naast de geplande overkapping van de Utrechtsebaan tus-

sen de Theresiastraat en de Bezuidenhoutseweg komt er

een extra overkapping ter hoogte van het Haagse Bos.

Achter de Malietoren wordt de oversteek vanuit het

Haagse Bos naar de Koekamp met 20 meter verbreed.

Hierdoor ontstaat er een bredere en groenere verbinding

tussen het Haagse Bos en het Malieveld. Volgens de ge-

meente Den Haag krijgt hiermee een ‘belangrijke stadsen-

tree weer de allure’ die het verdient. Uitvoering start in

2018.

VUC zoekt 
vrijwilligers

Utrechtsebaan krijgt nog 
een extra overkapping

Van Hoogstratenschool viert eeuwfeest met circus

Bron: gemeente Den Haag.

Met onder meer een zelf gemaakte circus-

voorstelling vierde de Van Hoogstraten-

school in de laatste week van augustus

het honderdjarig bestaan. Leerlingen tra-

den op als circusartiesten. De christelijke

basisschool is steeds met de tijd meege-

gaan. In de klas zijn leesplank en krijt inge-

wisseld voor het nieuwste digitale

schoolbord en op het dak zorgen zonnepa-

nelen voor schone energie. Als Brede

Buurtschool doet de Van Hoogstraten-

school ook meer voor de wijk in de vorm

van extra sportlessen en een breed cultu-

reel aanbod.



Wij-N-Wereld BV is een echt Bezuidenhouts bedrijf dat al 10 jaar 

de meest bijzondere wijnen koopt bij kleine onafhankelijke Europese

wijnboeren. Historicus en importeur Ingo Wewer luistert graag 

feesten, partijen en verjaardagen op met wijnproeverijen en met 

prachtige verhalen over wijn en wijnboeren. 

Interesse? Bel 0648073217 of mail: info@wijnwereld.net

Wilt u gratis proeven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. 

Aanbieding: proefdoos ambachtelijke wijn (6), van 

€ 57,50 voor € 45,00 (Oostenrijk, Spanje, Italië, 

Duitsland, Frankrijk).

Ingo Wewer

Het verhaal van wijn

-  

-  

 

    

     

    

    

    

   

    

    

    

 

 

 

Theresiastraat 119  2593 AE  Den Haag

Tel: 070 - 385 72 00

www.ijssalonmelbalino.nl

ijssalonmelbalino@yahoo.com

Stem op Initiatief Verdeling budget
Welk initiatief zou u graag gerealiseerd willen zien? 

U kunt één initiatief kiezen. 

Kies één van de volgende antwoorden

n    Zorgcoöperatie Bezuidenhout 

n    Aanpak meeuwenoverlast 

n    Groene Daken Bezuidenhout 

Als wijk mogen we zelf beslissen hoe het budget verdeeld

wordt. Het is mogelijk om één initiatief te realiseren (door

bewoners het vaakst gekozen is), maar het budget kan ook

over twee of alle drie de initiatieven verdeeld worden.

Wat heeft uw voorkeur?

Kies één van de volgende antwoorden

n    100% van het wijkbudget naar het initiatief waar het

         meest op gestemd is. 

n    60% van het budget naar het meest gekozen 

         initiatief, en 40% naar het initiatief dat op de 

         tweede plaats is gekomen. 

n    50% naar het meest gekozen initiatief, 25% naar 

         het initiatief op plaats 2, en 25% naar het initiatief 

         op plaats 3

Tot slot vragen we u om de vier cijfers en twee letters van

uw postcode in te vullen, om misbruik van het stemformu-

lier te voorkomen. Uiteraard wordt uw stem vertrouwelijk

verwerkt en blijft u anoniem. Vul uw postcode in met 

4 cijfers en 2 letters, bijvoorbeeld 2593 CH. 

Papieren stemformulier inleveren tot 28 oktober 

in Wijk en Dienstencentrum  Johannes Camphuijsstraat 25. 

Tot slot

Stemformulier Wijkbudget
1 2

3
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Het wijkbudget wordt door de gemeente Den Haag be-

schikbaar gesteld om de betrokkenheid en invloed van be-

woners in hun wijk te vergroten. In andere plaatsen zijn

goede ervaringen opgedaan. Het budget van 50.000 euro

geldt voor een periode van vier jaar en is vrij te besteden.

De wijkbewoners beslissen zelf waaraan het geld wordt

uitgegeven en wie verantwoordelijk wordt voor de uitvoe-

ring van de activiteiten.

Proef

Bezuidenhout is een van de zes Haagse wijken die dit jaar

bij wijze van proef als eerste met het wijkbudget aan de

slag mogen gaan. “Bewoners krijgen meer te zeggen over

de besteding van de gelden; deze pilot met het wijkbudget

speelt daarop in”, zegt voorzitter Jacob Snijders van het

Wijkberaad Bezuidenhout.

In eerste instantie vroeg het Wijkberaad aan 200 actieve

vrijwilligers in Bezuidenhout om suggesties voor de beste-

ding van het wijkbudget. Dat leverde nog onvoldoende

ideeën op. Het bestuur van het Wijkberaad heeft daarom

zelf drie initiatieven gekozen, die voldoen aan de spelre-

gels. Zo moet een initiatief niet alleen bijdragen aan de so-

ciale en fysieke leefbaarheid van de wijk, maar ook voor

iedereen toegankelijk en veilig zijn; het mag niet leiden tot

uitsluiting van groepen, onrechtvaardigheid en selectieve

solidariteit. En uiteraard moeten initiatieven breed door de

wijk worden gedragen. 

De initiatieven

Uit de drie initiatieven kunnen de wijkbewoners nu zelf

een keuze maken door vóór 1 november 2017 hun stem uit

te brengen op bezuidenhout.nl, of met het stemformulier

in deze Bezuidenhout Nieuws. “Zo willen wij alle 13.000

wijkbewoners de kans geven mee te beslissen”, zegt Snij-

ders.        

Zorgcoöperatie Bezuidenhout

In gesprekken met oudere bewoners valt op dat het niet al-

tijd prettig is dat ze voor iedere specifieke hulpvraag een

andere zorgverlener op bezoek krijgen. Op hun beurt vin-

den de verzorgenden dat ze soms de ruimte niet hebben

om iets extra’s te doen vanwege de beperkte tijd die ze

vanuit de organisatie krijgen. Als de zorgvragers en de zor-

gaanbieders allebei hetzelfde willen, dan moet het toch

lukken om dat te organiseren? Het antwoord op die vraag

is de zorgcoöperatie Bezuidenhout! Het wijkbudget kan

worden gebruikt als startkapitaal.

Aanpak meeuwenoverlast

Om iets te doen aan de overlast die meeuwen in de wijk

veroorzaken (vuil en kabaal), is een doordachte en gedegen

aanpak nodig. Het wijkbudget kan worden gebruikt voor

de start van een werkgroep, die handen en voeten aan

geeft aan een effectieve aanpak.

Project Groene Daken Bezuidenhout

Na het succesvolle zonnepanelenproject op het dak van

AEGON start er vanuit de werkgroep Duurzaam Bezuiden-

hout een project om bewoners te helpen bij het vergroe-

nen van de Bezuidenhoutse daken. Advisering, subsidies,

technische onderzoek, aanleg en onderhoud in één pakket

tegen een gunstige prijs door gezamenlijke inkoop. Voor-

deel van de groene daken: langere levensduur dakbedek-

king, minder warme (boven)woningen en minder

aantrekkelijk voor meeuwen om te broeden.

Het wijkbudget kan voor één of meerdere van deze initia-

tieven worden ingezet. Laat de kans om daarover mee te

beslissen niet lopen. Denk mee, doe mee en stem vóór 1 no-

vember. 

Stemmen doe je op Bezuidenhout.nl

Een zorgcoöperatie die ouderen in Bezuidenhout

helpt om in hun eigen omgeving te blijven wonen,

verdere verduurzaming van de wijk door een project

Groene Daken of een effectieve aanpak van de

meeuwenoverlast. Bewoners van Bezuidenhout

mogen deze maand kiezen aan welk initiatief 

(of initiatieven) het wijkbudget van 50.000 euro

wordt besteed.

Roeland Gelink

Zorgcoöperatie, meeuwenaanpak of duurzamer Bezuidenhout

Wat gaan we doen met het wijkbudget?

Meeuwenbestendige vuilniszakken alleen zijn niet voldoende om

de overlast die de vogels veroorzaken tegen te gaan. 

(Foto: Koen de Lange)



Autobedrijf Houtwijk ‘Bezuidenhout’

Autobedrijf Houtwijk

Johan van Hoornstraat 39

zijstraat Laan van N.O.I

(070) 383 84 05

info@autohoutwijk.nl

www.autohoutwijk.nl

Beter een goede buur

dan een verre dealer!
 

Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

Sinds 1935 verzorgen wij de begrafenissen van
huisdieren.Later werd het mogelijk om huisdieren te
cremeren; ook in Den Haag.

Ons crematorium onderscheidt zich door een huiselijke
sfeer. Door onze ruime openingstijden zijn wij in staat een
goede service te verlenen.

Met uw persoonlijke wensen houden wij rekening en bieden
u de gelegenheid om op een waardige manier afscheid te
nemen van uw huisdier.

Indien u niet in staat bent uw huisdier zelf te brengen, 
kunnen wij voor vervoer zorgen, zowel bij u thuis als 
vanaf de dierenarts.

Het crematorium is op werkdagen geopend van 9.00 uur 
tot 21.00 uur. Zaterdag, zondag en op feestdagen van 
14.00 uur tot 18.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak.

De as wordt door ons regelmatig over zee verstrooid. 
Bij individuele crematie kunt u de bestemming van de as 
zelf bepalen. U kunt de as een vaste plek geven in een 
door u gekozen urn, of de as zelf verstrooien. 
U krijgt de as dan mee in een asbus.

Voor informatie: 

Adres: Orionstraat 8 - 2516 AS  Den Haag (Binckhorst)
Voor afspraken en informatie zijn wij 24 uur per
dag telefonisch bereikbaar op: (070) 382 55 00
www.haaglandencrematorium.nl

(Advertentie)

Familiebedrijf Alexandria bv onderscheidt zich door het leveren van herkenbaar en hoog-

waardig vakwerk, dat gepaard gaat met een uitstekende service op basis van jarenlange 

praktijkervaring. Wat ons bedrijf bijzonder maakt, is de liefde en trots voor ons vak. 

Vraag vrijblijvend een offerte aan 

op www.alexandriabv.nl voor 

een van onze diensten.

ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS IS DE AANNEMER VOOR HET BEZUIDENHOUT
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Op het stadhuis legt Martijn Kniestedt, opdrachtgever van-

uit de gemeente, de situatie uit: “We kunnen de herinrich-

ting van Bezuidenhout-Oost aan de noordelijke kant niet

starten als de werkzaamheden aan de Juliana van Stolberg-

laan nog niet klaar zijn. Het zou een te grote de belasting

op de wijk zijn. We willen de overlast beperken en de ver-

keersstromen gaande te houden.”

Meer voorbereidingstijd

Vertraging aan de Juliana van Stolberglaan komt de ge-

meente ook wel goed uit. “Fase 2 heeft ons meer voorberei-

dingstijd gekost dan gedacht. Bij de werkzaamheden van

fase 1 - de driehoek tussen Laan van Nieuw Oost-Indië,

Schenkkade, Juliana van Stolberglaan - lag de nadruk op

vervanging riool en herbestraten van de bestaande situa-

tie. Dat was redelijk goed te plannen. Fase 2 is niet alleen

groter in omvang, maar er vindt ook meer herinrichting

plaats. Op basis van de voorlopige ontwerpen uit juni 2016

en alle reacties van bewoners uit de wijk wordt er een defi-

nitief ontwerp opgesteld. Dit is een complexe aangelegen-

heid. We moeten met van alles rekening houden, zoals

voldoende parkeerplaatsen, kabels en leidingen, plaatsing

nieuwe bomen, etc.”, vertelt Kniestedt.

Opknippen fase 2

De complexiteit van fase 2 zorgt voor creativiteit in de

planning. Kniestedt: “Linksom of rechtsom willen we zo

snel als mogelijk starten met de werkzaamheden. Om voor

heel fase 2 een definitief ontwerp te hebben is meer tijd

nodig. Om toch van start te gaan met een deel van de wijk

knippen we fase 2 op in twee delen, een fase 2a en een 2b.

Fase 2a betreft de Rooseboomstraat, Pijnacker Hordijk-

straat en de gedeelten tot aan de Rooseboomstraat van

zowel de Van Heutszstraat als de Carel Reinierszkade. De

overige straten vormen fase 2b. Het definitief ontwerp van

fase 2a is zo goed als klaar. We verwachten deze voor de be-

woners van de vier straten eind oktober begin november te

kunnen presenteren. De bewoners worden hiervoor uitge-

nodigd.” 

Planning 

De verwachting is dat fase 2a volgend op de uitvoering van

Juliana van Stolberglaan start in maart 2018. Voor de

bouwvak moeten de werkzaamheden gereed zijn. Na de

zomervakantie zullen de werkzaamheden starten van fase

2b. Deze werkzaamheden zullen duren tot eind 2019. Wan-

neer de definitieve ontwerpen voor fase 2b klaar zijn zullen

ook deze bewoners hierover geïnformeerd worden. De

voorbereiding voor fase 3 is gestart. De voorontwerpen be-

vinden zich in een afrondende fase. De werkzaamheden

van fase 3 zullen pas starten als de herinrichting van fase 2

en de pleinen binnen fase 2 klaar zijn.

Planning inrichting pleinen

De voorbereiding van de pleinen volgt een andere plan-

ning. De gemeente probeert dubbel werk te voorkomen en

de werkzaamheden gelijk mee te nemen als de aanslui-

tende straten aan de beurt zijn. Voorwaarde is wel dat het

voorwerk van de pleinen gereed is voor de aanbesteding

per fase. Lukt dat niet, dan worden de pleinen apart aanbe-

steed. 

De herinrichting van de Juliana van Stolberglaan – IJsclubweg is volop aan de

gang. De werkzaamheden zijn later gestart dan oorspronkelijk gepland. Dit komt

mede door meer voorbereidende werkzaamheden aan de ingewikkelde infrastruc-

tuur van de kabels en leidingen in de grond. De aangepaste planning is één van de

redenen dat de verdere vervanging van het riool en herinrichting van de straten in

Bezuidenhout-Oost niet start in oktober, maar in maart 2018. 

Mark Hoogland

Renovatie riolering

Vervolg herinrichting 

Bezuidenhout-Oost in de vertraging



massagestudio Blossom Therapy 
MASSAGES, BODY RITUALS & AROMATHERAPY

tegen inlevering van deze coupon een 

Traditional Detox Clay Aroma pakking
met massage van € 65 voor € 58,50 

Geldig t/m 31 oktober 2017

Louise Henriëttestraat 3 

Den Haag 

info@blossomtherapy.nl

www.blossomtherapy.nl  

Van Alphenstraat 60a
2274 NC  Voorburg
070 383 42 62 - 06 547 412 60

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

AUTO SERVICE MULDERS
PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK

BANDEN – A.P.K – BEURTEN

Theresiastaat 48 - 2593 AP  Den Haag - (070) 5147442 - 0646597970

Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag   11.00 - 21.30

zaterdag                      12.00 - 21.30

zondag                        16.00 - 21.30

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat   

Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl

Bezuidenhut is voor wijkbewoners

te huur voor kinderfeestjes, 

lezingen, VVE- vergaderingen.

Voor informatie: bezuidenhut.nl

bezuidenhut

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

+31 (0)70 34 74 433
www.svdmakelaars.nl
info@svdmakelaars.nl

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

Gregoriaans zingen?! 
Koor Gaudete zoekt nieuwe leden! Zangervaring is een pre. Het koor

met leden van diverse gezindten treedt op bij kerkelijke vieringen.

Repetitie: woensdag 16.45 - 18.15 uur, Christus Triumfatorkerk. 

E-mail: annetdiedrich@gmail.com.



Kan ik iemand blij maken met het sparen van zegels?
Fietsmaatje gezocht. Kat vermist! Dit zijn slechts en-
kele voorbeelden van vraag en aanbod op de bure-
napp Nextdoor. Bijna 1000 wijkbewoners houden
door de gratis app makkelijk contact met elkaar.
Maar hoe werkt de app nou eigenlijk?

De app Nextdoor is een afgeschermd sociaal netwerk. Al-

leen buurtgenoten kunnen lid worden. Nieuwe leden wor-

den gevraagd hun adres te laten verifiëren. Op die manier

wordt gecheckt of iemand ook echt in de buurt woont. Die

check kan worden uitgevoerd door het krijgen van

een (gratis) kaart in de bus, een code per telefoon

of via GPS. Een vierde mogelijkheid is dat u geveri-

fieerd wordt door zogenaamde ‘topleden’, die via

hun account nieuwe buren kunnen toelaten tot

de online-buurt. Vervolgens kunt u aan de slag.

De app heeft net zoals Facebook een tijdlijn

waarop u de buurtberichten kunt zien. Daar zitten

dezelfde soort functies op, maar soms met een

andere benaming. Zo heet de like-knop van Face-

book met het bekende duimpje bij Nextdoor ‘be-

dank’ en wordt het uitgebeeld met een lachende

smiley. In de app kunt u zelf berichten, opiniepeilingen, eve-

nementen, dringende waarschuwingen en privéberichten

plaatsen. 

Meldingen in- en uitschakelen

Heeft u niet altijd zin om op de hoogte te zijn van de laat-

ste berichten? U kunt de zogeheten ‘pushberichten’ uitzet-

ten of verminderen via ‘instellingen’. In de app is dat

bereikbaar via de 3 liggende streepjes. Kies voor ‘meldingen

op mobiele telefoon’ en ‘e-mailinstellingen’. Vervolgens

krijgt u meerdere functies te zien waaruit u kunt kiezen

wat u wel en niet wilt ontvangen. Kijk bij de instellingen

ook eens bij ‘privacy’. Hier kunt u aangeven of u uw huis-

nummer wilt tonen aan anderen. Onder ‘buurten in de om-

geving’ (ook onder ‘instellingen’) kunt u aangeven welke

buurten u wilt volgen. Als u alleen uit uw eigen buurt mel-

dingen wilt ontvangen, dan kunt u hier het volgen van an-

dere buurten uitschakelen.   

Bent u nieuwsgierig geworden? U kunt de app Nextdoor

gratis downloaden op de mobiele telefoon of ga naar

www.nextdoor.nl en meld je aan.

Burenapp Nextdoor
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In Bezuidenhout kunnen kunstenaars tegen een kleine ver-

goeding hun werk exposeren in het gebouw van de Sociaal

Economische Raad (SER) aan de Bezuidenhoutseweg.

Voor beroepskunstenares Anneloes Groot zijn er verschil-

lende redenen om hier te exposeren:

Groot: “In de jaren ‘70 was ik leerling op het Zandvliet Ly-

ceum. Er was toen sprake van mogelijke sloop van de 19e

eeuwse gebouwen aan de Bezuidenhoutseweg om zo de

weg te kunnen verbreden. In diezelfde periode waren er ook

plannen om in de binnenstad enkele grachten te dempen.

Gelukkig was er ook tegengeluid en is er veel moois be-

waard gebleven.”

Groot reed later ook langs de Bezuidenhoutseweg naar de

Koninklijke Academie en zag daar het ministerie van Bui-

tenlandse Zaken gebouwd worden. Een markant gebouw

met een enorme schuilkelder.

Nu zijn er plannen om de Utrechtsebaan deels te overkap-

pen. Groot vindt dat een goed plan: “Fijnstof van auto’s zet

zich nu af op de naastgelegen panden en is echt ongezond.

Dit kan worden bestreden met groen blad. Verder zou het

mooi zijn als de Tweede Kamer die tijdelijk naar het ge-

bouw van Buitenlandse Zaken verhuist, daar groene daken

gaat aanbrengen, als voorbeeld voor duurzaamheid”.

De schetsen die Groot maakte voor de tentoonstelling heb-

ben te maken met de geschiedenis en de groei van de stad.

Op deze tentoonstelling zijn onder andere werken te zien

met uitzicht vanuit de torens van de ministeries van Veilig-

heid & Justitie en Binnenlandse Zaken, de Utrechtse Baan,

het Beatrixkwartier, het ministerie van Buitenlandse Zaken

en ook de Bezuidenhoutseweg. 

De expositie is tot en met 27 oktober te bezichtigen in het

SER-gebouw, Bezuidenhoutseweg 60, na telefonische af-

spraak (070 - 3 499 499). Het is ook mogelijk om een af-

spraak te maken voor een rondleiding met de kunstenares

zelf. Dat kan via 06-24 58 58 37.

Marjon Damen

Sauvine Vos

Verkooptentoonstelling:  

Gezichten van de stad



Geheugen@Bezuidenhout.nl

Het Geheugen Groeit

Meer dan 2000 foto’s

Meer dan 2000 krantenberichten

Meerdere herinneringsverhalen 

Alle Straten van vroeger en nu 

Alle Kerken van vroeger en nu

Alle Scholen van vroeger en nu

Heel veel  winkels van vroeger en nu

Help mee aan het Geheugen 

Heeft u nog foto’s of film van vroeger?. 

Heeft u de fotoalbums van opa en oma?   

We zoeken evenementen-, straat- buurt-,

wijk- en sfeerbeelden van Bezuidenhout.

Stuur scans of aanvullende email naar 

Geheugen@Bezuidenhout.nl

Zin om te helpen bij  het geheugen?

Meld u aan via  

Geheugen@Bezuidenhout.nl

Geheugen van Bezuidenhout.nl

Pan is een café-restaurant, met veel liefde
voor goed en lekker eten, mooie wijnen, 

speciale bieren én met een 
groot zonnig terras!

Open voor lunch, borrel & diner.

www.cafepan.nl
Louise de Colignystraat 53 - 070 381 40 14
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Een boom voor het raam, groen aan het achterbalkon en

het Haagse Bos op loopafstand; Nicole Mekel voelt zich al

een kwarteeuw thuis in een flat aan de Laan van Nieuw

Oost-Indië. “Toen mijn partner en ik deze woning kregen

aangeboden, kozen we overigens niet voor de wijk, maar

voor het huis. Maar van die keuze hebben wij geen mo-

ment spijt gehad. En ik maak veel gebruik van het feit dat

we hier zo lekker in het groen zitten”.

Combinatie

Met een studie geschiedenis als bagage was Nicole werk-

zaam in de organisatiewereld – “met name van vergaderin-

gen en congressen” - toen zij in 2010 haar eigen bedrijf

begon, eerst met een vriendin en sinds 2013 solo. “Vanaf

het begin was het niet de bedoeling zomaar een evene-

menten- of organisatiebureau te zijn. Wat ik wil bieden is

een combinatie van natuur, creativiteit en een stukje ver-

dieping, waardoor mensen anders naar dingen gaan kijken.

Door lekker door hun buurt te wandelen en die andere kijk

worden mensen zich ook meer bewust van hun eigen om-

geving”.

Met die doelen zette zij onder meer een vleermuizentocht

bij volle maan op poten in Marlot, een vaartocht door het

Haagse Bos en een wandeling langs kunstenaars in Kunst-

Post-panden, het groen en de architectuur in Bezuidenhout

en Mariahoeve. Het eerste evenement dat zich in Bezui-

denhout afspeelde, had betrekking op het bombardement.

Zeventig jaar na die gebeurtenis in 1945 combineerde Ni-

cole een wandeltocht langs de door het bombardement

getroffen delen van de wijk met een speciale voorstelling

van acteur Bram van der Vlugt in het Diamant Theater.

“Daar hebben veel mensen aan meegedaan en het was

vooral mooi dat het bij hen veel verhalen losmaakte”.

Met boswachter Jenny van Leeuwen bracht zij ook het oor-

logsverleden van het Haagse Bos tot leven. “Zij vertelde

over het bos en ik ging in op het bijzondere verhaal van de

vier jonge Bezuidenhouters in het Geheim Vogeldagboek in

de oorlog. Dit gaf een andere dimensie aan het dramati-

sche verhaal van de wijk”.

Van Gogh

Nicole Mekel was ook de bedenker van een Van Gogh-eve-

nement langs de Schenk. “Dat was het resultaat van een

samenwerking met Voor Welzijn. Zij hadden het project

met de kindertekeningen op de prullenbakken in het

Haagse Bos bedacht. Toen een ambtenaar vroeg of zoiets

ook aan de Schenk kon gebeuren kwam bij mij naar boven

dat Vincent van Gogh aan de Schenk heeft gewoond”. Die

gedachte leidde uiteindelijk tot schoollessen over de schil-

der, eigen werk van kinderen op de Liduina- en de Hertog-

school op prullenbakken en een Van Gogh-wandeling, die

ook met een schilderpauze kan worden gemaakt. “Een be-

woner van de WTC-flat die meeging, was verrast. Hij liep al-

tijd hard langs de Schenk, maar zag er nu een heel andere

kant van”.

Uit de Van Gogh-wandeling vloeide ook de nu jaarlijks ge-

houden Eco-markt aan de Schenk voort. Steeds op zoek

naar nieuwe uitdagingen denkt Nicole nu na over een wijk-

festival voor Haagse Hout. “Met mijn evenementen probeer

ik mensen te verbinden. De gemeente kwam met de vraag

of ook de wijken van Haagse Hout bij elkaar kunnen wor-

den gebracht. Bezuidenhout, Mariahoeve en Benoorden-

hout zijn zeker verschillend, maar het is ook leuk om te

proberen ze samen te brengen. Met Voor Welzijn en het

Diamant Theater werk ik nu aan een wijkoverschrijdend

festival, dat een podium wil bieden aan zowel amateurs als

professionele artiesten”.   

Meer informatie over de activiteiten van Nicole Mekel is te

vinden op haar website: natuurlijknicole.com.

Nicole Mekel woont 25 jaar met genoegen in Bezuidenhout. Met

de themadagen die zij als Natuurlijk Nicole organiseert, laat zij

haar buurtgenoten en anderen op een aparte manier nader met

hun wijk kennis maken.

Bijzondere buur: Nicole Mekel

Nicole Mekel laat bewoners anders 

naar hun wijk kijken
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Adriaan van Erk Onroerend Goed heeft het pand al sinds

2007 in bezit, maar nu heeft het pand eindelijk een nieuwe

bestemming. Jaco de Hon, projectontwikkelaar bij Van Erk

Ontwikkeling: “Vele plannen hebben in die jaren de revue

gepasseerd, maar we zijn trots op wat het nu geworden is.

In januari zijn we daadwerkelijk begonnen met de verbou-

wing. Voor het nieuwe studiejaar moest het klaar zijn. Dat

is ons gelukt. We hebben 83 studentenstudio’s en 112 ap-

partementen opgeleverd. Allemaal volledig gestoffeerd tot

aan de gordijnen aan toe. Nieuwe bewoners hoeven alleen

maar hun meubels mee te nemen. We hebben een fitness-

ruimte ingericht en iedere verdieping beschikt over een ge-

meenschappelijke ruimte. Bewoners kunnen elkaar daar

opzoeken en samen zitten”.

In eerste aanleg zou het pand volledig bewoond worden

door studenten. “Dat leek ons uiteindelijk toch te veel ge-

vraagd. We hebben het eigen terrein kunnen verruimen

waardoor plaats ontstond voor meer parkeerplaatsen. Hier-

door voldoen we aan de parkeernorm om ook appartemen-

ten beschikbaar te stellen voor jong professionals, starters

en expats. Met de Gemeente Den Haag en het Haagse Ini-

tiatieven Team (HIT) van de gemeente en de omwonenden

hebben we goed kunnen samenwerken. Zo hebben we de

buitenruimte rondom het complex in goed overleg inge-

richt”.

Het voormalige kantoor van Defensie aan de Marialaan heeft een ware metamor-

fose ondergaan. Binnen en buiten is het gebouw veranderd in een modern appar-

tementencomplex. Daar hoort een hippe naam bij: QM Studios. Oftewel Queen

Mary Studios.Mark Hoogland

QM Studios aan de 

Koningin Marialaan gereed

Iedere verdieping heeft een gemeenschappelijke ruimte



B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  O K T O B E R  2 0 1 7 17

Mark Hoogland

Op 21 juli is de uitslag bekendgemaakt. Van de 136 geldige

stemmen heeft een kleine meerderheid (53%) voor een

nieuwe situatie gestemd zoals deze is uitgeprobeerd in het

experiment. Een niet uit te vlakken minderheid (47%) heeft

aangegeven de bestaande situatie liever te willen houden

zoals hij nu is. Beide varianten hebben uiteraard voor- en

nadelen en de wederzijdse argumenten zijn vrijwel alle-

maal goed te plaatsen in de bredere discussie hoe we als

buurt vinden dat de openbare ruimte na de herinrichting

eruit moet gaan zien. Alle argumenten worden betrokken

bij de verdere uitwerking van het ontwerp. De gemeente

heeft het advies van de buurtbewoners overgenomen en

zal de gekozen variant uitwerken.

Bewoners konden ook inhoudelijke kwesties aan de orde

stellen. Over thema’s als parkeren, (verkeers)veiligheid en

bruikbaarheid/gebruik van het plein heerst een principieel

verschil van inzicht onder de bewoners. Waar de één de

nieuwe verkeerssituatie omschrijft als onoverzichtelijk en

potentieel gevaarlijk, bejubelt de ander deze omdat het de

snelheid van het autoverkeer doet afnemen. De antwoor-

den geven de gemeente extra inzicht in wat men goed of

slecht vond aan de tijdelijke situatie en aan welke punten

extra aandacht moet worden besteed.

Nu duidelijk is geworden welke variant de buurt heeft ge-

kozen zal de centrale vraag voor de uitwerking van het ont-

werp vooral zijn ‘wat er waar’ moet komen. Alle ervaringen,

thema’s en invalshoeken van de buurtbewoners zijn hierbij

van grote waarde. De gemeente zal binnenkort een nieuw

pleingesprek organiseren over de inrichting van het nieuwe

De Silleplein. 

Voor meer informatie: www.pleinenBZH.nl

Werkgroep Pleinen Bezuidenhout

Vorig jaar is de supermarkt Hoogvliet geopend. Schuin te-

genover zat Buys Zitcomfort, maar deze winkel is verhuisd

naar elders op de Laan van NOI. Fietsenwinkel.nl heeft zijn

intrede gedaan op de hoek Theresiastraat/Laan van NOI. Zij

hebben hun zaak in de Megastores gesloten. Hiermee is

hun huidige zaak de enige Fietsenwinkel.nl in Den Haag.

Verder oostelijk heeft koffie- en theehuis Outrageously De-

licious wegens ziekte onlangs haar deuren moeten sluiten.

De meest recente verandering aan de Theresiastraat is de

verhuizing van Blokker. Voor de zomer sloot de Kijkshop

haar deuren en was het onduidelijk wat hiervoor zou te-

rugkomen. Het is Blokker-nieuwe-stijl geworden. Alles van

deze winkelketen is nu te vinden in één zaak. Hiermee ver-

dwijnen de twee los van elkaar staande winkels verderop in

de Theresiastraat. Wat er met deze panden gaat gebeuren

is onbekend. 

De Theresiastraat kent sinds 25 september op nummer 123

een nieuwe eetgelegenheid en take-away: Johnny’s Burger

Co. Het bedrijf is onderdeel van een landelijke keten en de

eerste in Den Haag. De Theresiastraat krijgt weliswaar

meer horecagelegenheden, maar de verhouding tussen

winkels/dienstverlening en horeca verandert nauwelijks.

Volgens het bestemmingsplan hoort die verhouding maxi-

maal 70 – 30 te zijn. 

Op donderdag 27 juli eindigde het Experiment op het De Silleplein. De tijdelijke

inrichting van het proefplein is verwijderd en de oude situatie is hersteld. Het

experiment krijgt wel een vervolg, want de direct omwonenden (295 adressen)

hebben tussen 26 juni en 14 juli mogen stemmen om aan te geven welk ont-

werpvariant de gemeente kan gaan uitwerken voor de herinrichting van het

plein. De voorgelegde keuze draaide om de vraag of de verkeerssituatie na het

vervangen van de riolering blijft zoals hij nu is of dat het plein wordt vergroot

door de ‘rotonde’ aan één zijde af te sluiten voor verkeer (zoals tijdens het ex-

periment). Werkgroep pleinen

Pleinen Bezuidenhout 

Uitslag experiment Silleplein bekend

Stoelendans in de Theresiastraat
Het winkelbestand in de Theresiastraat is het afgelopen ander-
half jaar flink in beweging. Vooral aan de kant van de Theresia-
straat en de Laan van Nieuw Oost Indië. 



International school

Special education
School voor dyslectie

Amalia Van Solmstraat 155

2595 TA  Den Haag

+31 (0)70 335 56 98

infolse@hsvdenhaag.nl

Koningin Sophiestraat 24a

2595 TG  Den Haag

+31 (0)70 324 34 53

Tarwekamp 3

2592 XG  Den Haag

+31 (0)70 335 09 59

fdjong@hsvdenhaag.nl

d e  H a a g s c h e  S c h o o l v e r e e n i g i n g

Theresiastraat 43

2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67

www.verweykappers.nl

MONTAGEBEDRIJF

Maystraat 38 - 2593 VW  Den Haag - 070 385 95 69

0654 20 11 13 - info@emdejager.nl - ww.emdejager.nl

E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!

Ambulant Pedicure

Voor al Uw voetverzorging aan huis
Voor meer info of een afspraak bel:

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

Edith Pedicure
dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op 06 54720014

Heerlijk vers bereid Indonesisch eten..!

De hele maand oktober 2de maaltijd 

gratis bij inlevering van deze bon

Openingstijden van 16.00-19.00 zaterdag gesloten

Anna van Hannoverstraat 2 - 2595 BJ  Den Haag

0624156527 - info@indofresh.nl / ww.indofresh.nl



De jaarlijkse open atelierroute Haagse Hout op zondag 24

september jl. stond voor KunstPost tevens in het teken van

het dreigende afscheid van een flink deel van de atelier-

ruimtes die zij hier ter beschikking heeft.

KunstPost biedt aangesloten kunstenaars atelierruimte

aan in leegstaande schoolgebouwen gelegen aan het Tar-

wekamp 3 en de Van Heutszstraat 12 / Rooseboomstraat 2.

Op dit moment zijn er ca. 125 kunstenaars bij haar aange-

sloten, voor het grootste deel afkomstig uit Bezuidenhout,

Mariahoeve en Benoordenhout. KunstPost biedt hen mo-

gelijkheden om zich te ontplooien en te laten zien.

De 18 atelierruimten aan de Rooseboomstraat 2 dreigen

verloren te gaan als gevolg van de opzegging van het huur-

contract. De gemeente wil het gebouw weer als school in

gebruik nemen. Hubertine Langemeijer, directeur Kunst-

Post, betreurt dat daarmee de verdere ontwikkeling van

een kunstbroedplaats in Bezuidenhout een halt wordt toe-

geroepen. “De kunstenaars zijn een verbinding aangegaan

met hun omgeving. Zo betrekken zij het publiek bij hun

werk door hun atelier geregeld open te stellen, cursussen

en workshops aan te bieden en mee te doen aan educatie-

projecten op scholen. Door deze op hand zijnde sluiting

wordt hier een streep door gehaald. Dat betreur ik zeer. We

hebben een duidelijke toegevoegde maatschappelijke

waarde”.

KunstPost verliest atelierruimte in Bezuidenhout

De wijkagent over 

Irish Travelers

Wie voor het eerst Irish Travelers hoort,  denkt aan leuke

muziek en whisky. Het betekent echter helaas heel wat an-

ders. Irish Travelers zijn vaak zigeuners uit Groot Brittannië

en Ierland die langs de deuren gaan om hun “diensten” aan

te bieden en vervolgens de bewoners voor heel veel geld

oplichten. Wie met hen in zee gaat, komt vaak bedrogen

uit.

Deze oplichters zeggen tegen de niets vermoedende bewo-

ner dat er iets niet goed is. Vaak gaat het om het dak of de

dakgoot, want die is vaak onbereikbaar en dus voor de ei-

genaar niet te controleren. Soms zijn ze zo brutaal dat ze al

op het dak staan en dan pas aanbellen.

Met mooie praatjes en folders van bedrijven spreken ze

vaak kleine bedragen af om het zogenaamde euvel te re-

pareren. Als ze eenmaal op het dak staan, zien ze plotse-

ling veel meer gebreken. Soms vernielen ze zelf het dak om

dit te bewijzen. Dan moeten ze spullen gaan kopen en daar

hebben ze dan geld voor nodig. De bewoner is vaak over-

rompeld en betaalt hen contant voor de te kopen goede-

ren. In veel gevallen komen ze niet meer terug, soms ook

wel om nog meer kapot te maken en dan vervolgens nog

meer geld te vragen.

Mijn dringende advies is om niet met deze mensen in zee

te gaan. Een timmerman komt immers niet uit zichzelf

naar u toe om zijn diensten aan te bieden. Een normale

vakman maakt altijd vooraf de rekening op en u hoeft niet

op stel en sprong contant te betalen. Vindt u het moeilijk

om een goed weerwoord tegen deze oplichters te hebben,

vraag dan iemand anders erbij. Samen bent u veel sterker! 

Is dit nu strafbaar? Ja, het is strafbaar, maar vaak moeilijk

te bewijzen. Niemand heeft vooraf het dak bekeken of de

schade er misschien al was.

Het is moeilijk aan te geven hoe vaak deze oplichters in Be-

zuidenhout toeslaan. Een eerste scan in de systemen over

de afgelopen 3 jaar geeft 22 hits. Ik vermoed dat dit in wer-

kelijkheid veel meer is, want veel mensen melden dit niet

aan ons.

Bezuidenhout leent zich goed voor deze oplichters omdat

er veel mensen een eigen woning hebben en er ook ge-

noeg mensen zijn die de financiën hebben om voor deze

groep mensen interessant te zijn.

U bent gewaarschuwd; deze mensen zijn bijna altijd op-

lichters. 

Mochten deze mensen bij u aan de deur komen, bel 0900-

8844. Wij kunnen ze controleren en indien mogelijk een

proces-verbaal opmaken. Mocht dat niet kunnen, dan kun-

nen we ze in ieder geval uit de anonimiteit halen.
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Bezuidenhout heeft twee wijkagenten: Evert-Jan Rusticus en

Ernst Käuderer. Zij zijn de schakel tussen wijkbewoners en po-

litie als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. 

Evert-Jan Rusticus (Foto: Willem Verheijen) 



Geen zin om te koken
Joe’s shop introduceert:   

“Wat eten wij vandaag”
• Vers bereide maaltijden

• Beschikbaar na uw werk, van 16.00 - 18.00 uur

• Huisgemaakt met lokale groente

• Geen chemische conserveringsmiddelen

• Een (ruime) portie voor € 4,99

• Een 4-persoons/familie maaltijd voor € 14,99

• Maaltijdboxen

• Groenten en-/of fruit pakketten

Alle pakketten zij aan te passen naar uw wensen en behoeften,

dus altijd genoeg eten voor u!

U bent altijd welkom in de winkel om uw opties door te spreken

of whatsapp ons!

Theresiastraat 236 

2593 AW  Den Haag

T   070  385 36 60

E   info@joesshop.nl

M  +31 6 524 768 35

Ook nieuw!
altijd vers
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In mei 1940 maakten honderden personen in Nederland een

einde aan hun leven. Ook in Bezuidenhout pleegden mensen

zelfmoord of deden een poging daartoe. Bezuidenhouter Lucas

Ligtenberg publiceerde onlangs een boek over deze golf van suï-

cides. 

Zelfmoorden in Bezuidenhout in mei 1940

‘Zwaarmoedig in verband met de oorlogsberichten’

Lucas Ligtenberg

Aan de Adelheidstraat 32 woonden in mei 1940 ‘Commies

Postbesteller der PTT’ Herman de Vries en zijn vrouw Ro-

zetta Anholt. Niet ver van hun huis, aan de Mariastraat 4,

woonden Rozetta’s zusje Reintje met haar man Benjamin

Velleman en hun zoon Ruben. Alsof ze het hadden afge-

sproken, draaiden beide gezinnen op de avond van de capi-

tulatie van Nederland op 14 mei 1940 elk in hun eigen

woning het gas open en maakten zo een eind aan hun

leven. Het politierapport meldde bij De Vries: “Lijken ge-

vonden in de keuken”.

Onvoorstelbaar

In Nederland pleegden in mei 1940 bijna vierhonderd per-

sonen zelfmoord, de helft daarvan was van Joodse af-

komst. Van deze zelfmoordenaars woonden er meer dan

150 in Amsterdam, maar minstens vijftig ook in Den Haag.

De reden voor hun zelfgekozen dood: de Duitse inval in Ne-

derland op 10 mei, gevolgd door een relatief korte gewa-

pende strijd, het bombardement op Rotterdam en de

capitulatie op 14 mei; in enkele dagen hadden de Duitsers

Nederland veroverd. Honderden mensen vonden dat zo on-

voorstelbaar en raakten daarvan zo overstuur dat ze de

hand aan zichzelf sloegen.       

De mensen in Den Haag die hun leven beëindigden, waren

van alle rangen en standen. Onder hen het Tweede Kamer-

lid Jacob van Gelderen en zijn gezin, het gemeenteraadslid

Michel Joëls, de intellectueel en schrijver Menno ter Braak,

Ter Braaks uitgever Robert Leopold, het juweliersgezin

Schaap (bekend van de winkel aan het Noordeinde), een

aantal Duitse vluchtelingen en een Italiaanse visverkoper. 

In Bezuidenhout beroofden zeven personen zich van het

leven. Het Oostenrijkse echtpaar Richard Wieselthier en

Lilly Adler woonde aan de Schenkstraat 217. Beiden werkten

in het tehuis voor Joodse vluchtelingkinderen aan de

Dwarsweg 1 in Scheveningen. Toen in 1939 hun zoon over-

leed, namen ze zelf vijf Joodse kinderen in huis. Na de

Duitse inval besloten ze, ondanks de zorg voor de pleegkin-

deren, toch een einde aan hun leven te maken. Ze werden

dood gevonden in de badkamer van het tehuis en hadden

volgens het politierapport met ‘gilette & zakmes, de pols en

halsslagader’ opengesneden.

Zelfmoordpogingen

Naast de geslaagde zelfmoorden waren er ook zelfmoord-

pogingen. Omdat bij de laatste gevallen niet altijd de poli-

tie of een arts werd geroepen, zijn precieze aantallen niet

te geven. In Den Haag maken de politierapporten in mei

1940 melding van zestien zelfmoordpogingen. In sommige

gevallen wordt duidelijk waarom mensen zelfmoord (wil-

den) plegen. Zo stak Wilhelmina van Erp, een 39-jarige pros-

tituee, zich met een mes in de keel. Volgens haar eigen

verklaring wilde zij zich ‘van kant maken omdat zij bang

was dat de hoeren naar een concentratiekamp zouden wor-

den gezonden’. Marcus Cohen, hoofd boekverkoop van de

Bijenkorf, woonachtig aan de Carel Reinierszkade 249, deed

op 14 mei 1940 samen met Hanna van der Heijden een zelf-

moordpoging. Volgens het politierapport was de relatie on-

duidelijk, maar was Van der Heijden wel gescheiden.

Tragisch is dat Cohen in 1943 is omgekomen in het concen-

tratiekamp Auschwitz. Een andere zelfmoordpoging vond

plaats aan het Van Imhoffplein, waar Alfred Heeren zich in

de borst schoot. Hij overleefde het schot en verklaarde

tegen de politie ‘zwaarmoedig te zijn geworden in verband

met de oorlogsberichten’.

Met uitzondering van Heeren waren alle mensen die in Be-

zuidenhout zelfmoord pleegden of een poging daartoe

deden personen met een Joodse achtergrond. Na de oorlog

was het aantal Joden in de wijk zo gedecimeerd dat de in

1938 gebouwde synagoge op de hoek Juliana van Stolberg-

laan en Tweede De Carpentierstraat in onbruik raakte en

werd verbouwd tot bioscoop Du Midi. Dat gebouw werd in

de jaren negentig van de vorige eeuw afgebroken. 

Lucas Ligtenberg: 

Mij krijgen ze niet levend.

De zelfmoorden van mei

1940. Uitgeverij Balans, 

€ 19,90





De werkgroep kijkt daarbij belangstellend naar De Groene

Regentes, een buurtinitiatief dat het Regentesse- en Val-

kenboskwartier groener en duurzamer maakt. Vijf leden

bieden hun elektrische auto via SnappCar als deelauto aan.

Zij doen mee met het project 'Testrijders', een initiatief van

Natuur & Milieu met onder meer de gemeente Den Haag.

De Groene Regentes zet dit najaar de volgende stap met

een eigen volledig elektrische deelauto via buurtauto.nl. 

Gemak

Het delen van een elektrische auto is niet alleen milieu-

vriendeljk; het scheelt ook enorm in de kosten (dure aan-

schaf). Autodelen verlaagt ook de parkeerdruk in de wijk

en is bovendien gemakkelijk. Organisaties als buurtauto.nl,

de testrijders.nl en SnappCar.nl werken met een app die

aangeeft wanneer de elektrische auto beschikbaar is. Ook

kun je met de app de auto reserveren en het portier ope-

nen. Na gebruik worden de kosten automatisch verrekend

op basis van de werkelijke huurtijd en kilometers. 

Reageer

Geïnteresseerd in het delen van een elektrische auto in Be-

zuidenhout? Vul dan het formulier in via www.duurzaam-

bezuidenhout.nl . Over het resultaat van de peiling en

eventuele vervolgacties informeren wij de wijkbewoners

via de site en Facebook Duurzaam Bezuidenhout.

In het nieuwe stadsdeelplan voor Haagse Hout komt ook

een paragraaf ’duurzaam’. Hierin staan de ambities be-

schreven van de gemeente op het gebied van duurzaam

voor Mariahoeve, Marlot, Benoordenhout en Bezuiden-

hout. Bij het vaststellen van die ambities zal de gemeente

nadrukkelijk ook de wijkbewoners betrekken. In de toe-

komst zullen het stadsdeelbestuur en andere belangheb-

benden dan ook regelmatig aan tafel zitten met de

werkgroepen die in Haagse Hout over duurzaam gaan. Op

haar beurt zal de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout ge-

regeld bij de bewoners polsen wat zij van de duurzame

projecten vinden. Deze ontwikkeling betekent aan de ene

kant dat bewoners al in een zeer vroeg stadium en continu

invloed krijgen op de plannen van de gemeente, en ander-

zijds dat de werkgroepen in Haagse Hout nog nauwer

gaan samenwerken.

Vanuit Duurzaam Bezuidenhout start nog dit jaar een pro-

ject waardoor het aantal groene daken in de wijk zal toe-

nemen. Mogelijk dat dit project gesteund wordt door een

deel van het wijkbudget van 50.000 euro dat de gemeente

beschikbaar heeft gesteld (zie ook pagina 9 in dit num-

mer).

Duurzaam Bezuidenhout

Elektrisch autodelen in Bezuidenhout?

Duurzaam in stadsdeelplan
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Oplaadpalen in Bezuidenhout

De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout heeft dit najaar

geteld hoeveel laadpalen er in Bezuidenhout staan. Het

zijn er 33 die gezamenlijk 61 parkeervakken in beslag

nemen. De gemeente probeert de oplaadpalen zo te

plaatsen dat ze optimaal worden benut. Hierbij houdt

Den Haag onder meer rekening met de locaties waar be-

zitters van elektrische auto’s wonen of werken, maar ook

met de toegankelijkheid van het oplaadpunt. Bezoek

www.duurzaambezuidenhout.nl

Je hebt soms een auto nodig maar wil deze niet bezitten? Je wilt

onderhoud en verzekering ervan door een ander laten regelen?

Je vindt schone lucht belangrijk? Je hebt weleens behoefte aan

een tweede auto? Dan is elektrisch autodelen iets voor jou. De

werkgroep Duurzaam Bezuidenhout wil graag van jou weten of

je interesse hebt in het delen van een elektrische auto. 



Sinds kort is de klankbordgroep van start gegaan. Onge-

veer 25 buurtgenoten nemen hieraan deel waar ze mee-

denken over wat beter kan in de wijk. Daaruit zijn twee

werkgroepen opgestart waarin enkele wijkbewoners extra

actief aan de slag gaan. De groep Ruimtelijke Ordening

denkt na over bouwplannen in de directe omgeving van

Bezuidenhout-West. De tweede groep is de werkgroep

Welzijn en Beheer. Wilt u meedoen met de klankbord-

groep? Ze vergaderen vier keer per jaar en u kunt naar

wens meedoen met een werkgroep als u zich nog actiever

wilt inzetten voor de wijk. Uiteraard kunt u ook uw eigen

werkgroep beginnen met een nieuw doel. Voor meer infor-

matie kunt u langskomen bij het wijkcentrum of bellen

naar 070-2052550.

Op zaterdag 23 september vond weer de Opfleuractie

plaats. Meer voortuinen in de wijk zijn onder handen geno-

men: onkruid verwijderen, snoeien, schoonvegen en/of be-

planten. Naast voortuinen zijn ook de boomspiegels van

enkele straten en pleinen aangepakt. Dank aan alle vrijwil-

ligers die hebben meegeholpen om de wijk een stukje op te

fleuren!  

Bezuidenhout-West Nieuws

Sporten, sjoelen, Chinese dansles, koffieclub, naailes, biljar-

ten... Het zijn slechts enkele van de vele activiteiten die in

het wijkcentrum worden ondernomen voor 21 jarigen en

ouder. Op iedere dag van de week is er iets te doen. Kom

daarom gerust eens langs om aan te sluiten bij een activi-

teit op het Jan van Riebeekplein 90. Liever bellen voor meer

informatie? 070-2052550. En zit er toch niets leuks voor u

tussen? Dan kunt u uw eigen idee over een nieuwe activi-

teit altijd met ons bespreken. 

Rectificatie
In de vorige editie van Bezuidenhout Nieuws (57) is bij

het artikel ‘Gezellig, groen, goedkoop en gezond’ de

naam van de fotograaf verkeerd vermeld. Onze excuses

aan Peter Vermeer, en nogmaals dank voor de foto’s.

Burendag

Klankbordgroep 

Activiteiten 

voor volwassenen
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Bezuidenhout-West Nieuws

Mozaïekgroep zoekt versterking

Nederlandse les in Bezuidenhout-West

Onze wijk is inmiddels een paar mozaïekkunstwerken rij-

ker. Om de wijk nog meer op te fleuren, wil de mozaïek-

groep starten met een nieuw project: een bank. Tegenover

het wijkcentrum staat al een mooie gemozaïekte bank

waar regelmatig mensen op gaan zitten. Het ontwerp van

die bank was het resultaat van een wedstrijd die een paar

jaar geleden is gehouden. Met het insturen van 13 ontwer-

pen is toen uiteindelijk een winnaar gekozen. Uit al die ont-

werpen is nu een 2e ontwerp gekozen. U kunt meewerken

aan dit project en het ontwerp als een van de eersten be-

wonderen.

Al enkele jaren wordt er in het wijkcentrum Nederlandse

les gegeven. Volwassenen uit alle windstreken schuiven

aan op dinsdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur. Van anal-

fabeet tot universitair opgeleid. Allen hebben ze gemeen

dat ze in de wijk wonen en graag de Nederlandse taal

beter onder de knie willen krijgen. De lessen worden ver-

zorgd door een vrijwilligster die al 20 jaar ervaring heeft in

het scholen van anderstaligen. Geduld is daarbij een

schone zaak, want een nieuwe taal leer je niet in een och-

tend. Met behulp van boekjes en het ter plekke tekenen

van de onderwerpen wordt er geoefend. Vervolgens wordt

er huiswerk meegegeven en aangeraden om iedere dag  

10 minuten te oefenen, want oefening baart kunst. 

Om de deelnemers meer persoonlijke aandacht te kunnen

geven op hun eigen taalniveau, is het buurtcentrum op

zoek naar uitbreiding. Beheerst u de Nederlandse taal

goed en lijkt het u leuk om les te geven? Kom dan een keer

langs in het wijkcentrum. Wilt u de Nederlandse taal beter

leren? Of kent u iemand die daarin geïnteresseerd zou kun-

nen zijn? Dinsdagochtend vanaf 10 uur kunt u gratis aan-

schuiven bij Wijkcentrum, Jan van Riebeekplein 90. 

Graag tot dan!

Live optreden van 

The Leaseband
Het vorige optreden van The Leaseband in het wijkcentrum was

een groot succes. Op vrijdagavond 27 oktober spelen ze wederom

in het wijkcentrum Bezuidenhout-West. U bent van harte uitge-

nodigd om daarbij aanwezig te zijn. De toegang is gratis. Alle mu-

ziekgenres komen voorbij: pop, rock, country, rock en roll, blues

etc. Om 20 uur gaat de zaal open, waarna om 20.30 uur het feest

losbarst. U kunt deze unieke avond met een bijzondere sfeer

meemaken aan het Jan van Riebeekplein 90. Graag tot dan!

Journalist/

redacteur gezocht!
Lijkt het u leuk om verslag te leggen van onderwerpen uit

uw wijk? Voor Bezuidenhout-West zoeken we nieuwe jour-

nalisten/redacteuren die graag op pad gaan. Bijvoorbeeld

voor het interviewen van bijzondere wijkbewoners. Of de

nieuwste plannen horen vanuit de gemeente en dat ver-

volgens vastleggen in een mooi artikel. Interesse? Stuur

dan een mailtje naar bezuidenhoutnieuws@gmail.com. 

Om een bank helemaal te bekleden met mozaïek is een

groep nodig van ongeveer 15 mensen. Bij genoeg aanmel-

dingen wordt er gestart met het project. Er wordt gewerkt

in teams, zodat u elkaar niet in de weg loopt tijdens het

mozaïeken. Uiteraard leert u de fijne kneepjes van het vak.

Wilt u letterlijk een steentje bijdragen aan de wijk? Kom

dan eens langs in het wijkcentrum of neem contact op met

Jaap of Heleen, 070-205550.
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We heten u graag van harte welkom.

Theresiastraat 75 & 182, ‘s-Gravenhage

Albert Heijn Theresiastraat,

Theresiastraat 75, ‘s-Gravenhage

Openingstijden: 

Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 

22.00 uur. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

Albert Heijn Theresiastraat,

Theresiastraat 182, ‘s-Gravenhage

Openingstijden: 

Maandag t/m zaterdag 

van 08.00 tot 22.00 uur. 

Zondag van 12.00 tot 

22.00 uur.



De Hollandse Edelen, die zich in de 13e eeuw op het Haagse

Binnenhof hadden genesteld, zochten naar een andere

brandstof dan hout om de in donkere dagen kille Ridder-

zaal te verwarmen. Ze wilden voorkomen dat in hun naast

gelegen jachtgebied, het huidige Haagse Bos, alleen voor

de open haard teveel bomen moesten worden gekapt. Uit

het zogenoemde ‘Heereveen’ konden zij voldoende turf

halen om de winterse dagen door te komen.

Voorts lieten de graven hun koeien grazen op de stukken

weidegras van de polder. Ze wilden weleens iets anders op

hun dagelijkse menu, dat voornamelijk bestond uit ree-

bout, zwijnenvlees, konijn, fazant of ander wild uit hun

jachtgebied. Een mals runderlapje, lendenrollade of ossen-

haas was als afwisseling niet te versmaden. 

Verstoring van de waterhuishouding

Tot ongenoegen van het waterschap leidde de toenemende

turfwinning tot ontregeling van de waterhuishouding. Op

een gegeven moment was de natuurlijke waterstand zo uit

balans dat het Hoogheemraadschap Delfland in 1442 een

‘keur’ (verordening) uitvaardigde. De graven waren ver-

plicht een kade rond het hele gebied aan te leggen.

De omvangrijke klus was in 1446 geklaard. De volgende

stap was de bemaling van de ingedijkte veengrond. Delf-

land verordende de bouw van een windmolen aan de

Haagse Vliet om de waterhuishouding van de Bezuiden-

houtse Veenpolder weer in evenwicht te brengen. Korte tijd

later, in 1462, werd het langgerekte gebied in twee delen

gesplitst: Bezuidenhout met de bestaande Veenmolen en

Binckhorst, dat een eigen molen kreeg.

Ongeveer tweehonderd jaar later bleken beide watermo-

lens niet meer te voldoen. Het hoogheemraadschap be-

sloot daarom tot de bouw van een nieuwe molen aan de

grens van Den Haag en Voorburg, namelijk op de plek waar

de huidige IJsclubweg en de Carel Reinierszkade elkaar

kruisen. Deze in 1656 gebouwde Nieuwe Veenmolen heeft

haar taak nog tweehonderd jaar verricht.

Nieuwe technische ontwikkeling maakte 

windmolen overbodig

Door de uitvinding van de stoommachine veranderde de si-

tuatie. Het inmiddels nabij de Broeksloot neergezette

stoomgemaal nam in 1858 verreweg het grootste gedeelte

van de taak van de Nieuwe Veenmolen over. Maar bijna

honderd jaar mocht de hoogbejaarde wiekendrager nog als

‘hulpje’ blijven meedraaien.

In 1951 viel definitief het doek voor de molen. Door het in-

middels verwaarloosde gebouw in 1953 aan te kopen voor-

kwamen de leden van Het Nederlandse Instituut van

Aannemers Grootbedrijf (NIVAG) de voorgenomen sloop

ervan. Na een grondige restauratie is het nu in het bezit

van de Stichting Nieuwe Veenmolen. In besloten sfeer kun-

nen groepen van 16 tot 40 personen, zakelijk of privé, in het

restaurant van de molen lunchen of dineren. Daarnaast

verzorgt de Nieuwe Veenmolen op allerlei locaties catering

op maat. 
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De eeuwenoude Nieuwe Veenmolen aan de IJsclubweg is niet

alleen een bezienswaardig monument. De nu als restaurant in-

gerichte wiekendrager is tevens een gedenkteken ter ere van de

Graven van Holland. Samen met het Hoogheemraadschap Delf-

land legden deze landsbestuurders de basis voor de bemaling

van het drassige veengebied Besuyde den Houte. Daardoor hou-

den de inwoners van het huidige Bezuidenhout nog steeds hun

voeten droog.

Carel Wiemers (tekst & Illustratie)

Nieuwe Veenmolen met dank aan 
de Graven van Holland



hwwzorg.nl
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Did you 
know that…

■ ■ ■ Football club VUC opened their

new artificial pitch on September 1st

with a match against the ADO Den

Haag Old Stars? The planned installa-

tion of floodlights has been delayed

because of the protected bat species

in the vicinity.

■ ■ ■ The Centre for Youth & Family

Haagse Hout (CJG Haagse Hout) has

moved to De Carpentierstraat 30? The

centre offers health examinations, pa-

renting advice and youth care to pa-

rents and children from 0 to 18 years

old.  

■ ■ ■ The former mail distribution

centre on Johannes Camphuijsstraat

163a has been temporarily transfor-

med into an indoor archery shooting

range? Kristin Anderson writes about

this in more detail in her column

above. 

■ ■ ■ News about progress of the

construction work at Juliana van Stol-

berglaan and IJsclubweg can be vie-

wed on facebook

(@StolberglaanIJsclubweg) or

through an app from the appstore

(Stolberglaan-IJsclubweg)?

■ ■ ■ On www.denhaag.com/nl/rou-

tes you can find several walking rou-

tes that guide you through our city,

and one that leads through the

Haagse Bos (with title: “Door bos en

duin naar zee.”)?

■ ■ ■ The Christ Triumphal Church on

Saturday, November 4, is holding her

traditional bazaar? You are welcome

from 11:00 to 15:00. The proceeds go

to the ‘Voedselbank’.

For more news check 

www.bezuidenhout.nl
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Hitting the bullseye

Just when I think I know Bezuidenhout, I discover something new.

When I heard an indoor archery range would be temporarily

housed in the old Post Distribution Center on Johannes Camphuijs-

straat 163a, I was baffled. I couldn’t picture a warehouse-sized faci-

lity on this residential street, let alone an indoor archery range.

I thus contacted the brainchild behind this venture, local yoga in-

structor and archer Franciska de Bruijne for a tour. When she disco-

vered the empty building, she contacted the owners and explained

her vision for the space. The owners agreed to an initial three-

month anti-squatting contract and within three days she had a key.

Within a week she had set up a ground floor yoga studio and a

first-floor archery range. A wall of hay bales with bullseyes covers

one side, and a single row of hay bales 12 to 15 meters from the wall

mark the beginning of the range. The massive room, approximately

40 meters long, is ideal for both beginners and experienced arc-

hers.

Bezuidenhouters can try their hand at archery without the need to

check the weather or leave the neighborhood. Walk-in archery is

available Wednesdays from 2:00 p.m. - 4:00 p.m. and Saturdays

from 12:00 p.m.- 2:00 p.m. and archery lessons are offered Satur-

days from 10:45 a.m. – 11:45 a.m. And that’s not all. A three-month

Yoga Archery course, the first such course in The Netherlands, star-

ted in September. For prices, safety rules and regulations, see

www.mymer.nl.

See you on the range.

Kristin Anderson

www.authorkristinanderson.com

EXPATS



(Advertorial )

Zondagmiddag 28 mei organiseerde Energie van Holland-

sche bodem (EvHb) op het Zonnepark ’t Oor een klein, maar

gezellig event. Bezoekers konden behalve informatie krij-

gen, ook kennismaken met enkele lokale ondernemers die

samenwerken met EvHb. Bijvoorbeeld met de Haagse

schaapherder van Sheep@Work. Hij hielp de schapen deze

middag ook uit hun ‘winterjas’ (zie foto 1). Een deel van de

wol gaat naar de Stichting Vrolijk Werk. Hier werken vrou-

wen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken en

die van wol prachtige gebruiksvoorwerpen maken, zoals

lampenkappen, telefoon- en tablethoezen en feestelijke

slingers (zie foto 2).

De schapen van Sheep@work leveren niet alleen wol, maar

worden ook regelmatig ingezet als levende grasmaaiers en

zo wordt het zonnepark ecologisch beheerd. Zonnepark

‘t Oor is straks niet alleen een duurzame energiebron, waar-

mee u en uw buurtgenoten de energierekening flink kun-

nen verlagen, maar ook een mooi stukje natuur met

bloemen en planten waar insecten, vogels en bijen vrolijk

van worden. Bijvoorbeeld het bijenvolk van buurtbewoner

Arjan de Haas dat al een plek op het zonnepark heeft (zie

foto 3).

Geen gedoe

U kunt zich vanaf twee zonnepanelen inschrijven voor dit

project. Doet u mee, dan bent u automatisch lid van de

energie-coöperatie Zonnepark ‘t Oor. Deze coöperatie be-

staat uit alle eigenaren van de zonnepanelen samen. Als lid

profiteert u van de aftrek energiebelasting over de hoeveel-

heid energie die u opwekt met het aantal panelen waarmee

u participeert. Uw energiebedrijf verzorgt de verrekening op

uw energierekening. Die zal lager zijn dan u gewend bent.

Bovendien heeft u geen gedoe want EvHb regelt voor de co-

öperatie onder andere het onderhoud, de verzekering en de

administratie.

Duurzame wijk

Jacob Snijder, voorzitter van Wijkberaad Bezuidenhout, is

vanaf het eerste uur enthousiast over het initiatief. ‘Ik zou

het fantastisch vinden als Bezuidenhout de meest duur-

zame wijk van Den Haag wordt. We zijn al goed op weg.

Samen met het zonneproject van Energie van Hollandsche

bodem en de zonne-installatie van de Coöperatie Groen

Hofzicht op het dak van Aegon in Mariahoeve moet het

toch lukken? Ik roep daarom alle mensen uit Bezuidenhout

op: doe mee! Samen maken we het verschil.’

Voor meer informatie: www.evhb.nl (waar zijn we)

Uw zelf opgewekte duurzame energie gebruiken van Bezuidenhoutse bodem is

eenvoudiger dan u misschien denkt. Geen gedoe op eigen dak, maar samen met

buurtgenoten deelnemen door te investeren in een aantal zonnepanelen dat

past bij uw energieverbruik. Die zonnepanelen komen te staan in het Zonne-

park ’t Oor Loolaan Zuid.

Met buurtgenoten duurzame 
energie opwekken zonder gedoe

Hans Haije, met postcode 2595 uit de Juliana van Stol-

berglaan, woont in een flat. ‘Ik vind het leuk dat ik in

mijn eigen buurt energie opwek, die ik zelf gebruik. Ik

doe mee met drie zonnepanelen. Dat was voor mij het

maximale aantal vanwege mijn lage energieverbruik. Ik

ben blij dat ik mee kan doen. Naast dat het me een ener-

giebesparing oplevert, vind ik het vooral positief voor de

wijk dat het mogelijk is.’

Harold en Jonneke Thijssen, met postcode 2593 uit de

Van Lansbergestraat, wonen in een portiekwoning. ‘Wij

doen mee met twee zonnepanelen. Naast zonne-energie

participeren we ook al jaren in een wind-energieproject’.

Jonneke: ‘Ik vind het belangrijk om actief mee te doen in

de energiecoöperatie als het zonnepark straks produ-

ceert. Ik ben ook blij dat het in de buurt is waar ik woon.

Dat maakt het tastbaar. Op eigen dak was voor ons he-

laas niet mogelijk, omdat we deel uitmaken van een Ver-

eniging van Eigenaren en het lastig bleek om

zonnepanelen op het gezamenlijke dak te plaatsen.’
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Wist u dat…
■ ■ ■  Voetbalvereniging VUC op 1 sep-

tember een nieuw kunstgrasveld in ge-

bruik heeft genomen met een wedstrijd

tegen de Old Stars van ADO Den Haag?

De geplande installatie van kunstlicht

laat op zich wachten vanwege de be-

schermde vleermuizen in de omgeving.

■ ■ ■  Het Centrum voor Jeugd & Gezin

(CJG) Haagse Hout is verhuisd naar de

De Carpentierstraat 30? Ouders en kin-

deren van 0 tot 18 jaar kunnen bij het

CJG terecht voor onder meer gezond-

heidsonderzoek, opvoedadvies en 

jeugdhulp.

■ ■ ■  Het voormalige postdistributie-

centrum aan de Johannes Camphuijs-

straat 163a tijdelijk is omgetoverd tot

een indoor-boogschietbaan? Kristin An-

derson wijdt er haar column aan op de

Expat-pagina.

■ ■ ■  De werkzaamheden aan de Juli-

ana van Stolberglaan en de IJsclubweg

gevolgd kunnen worden via facebook

(@StolberglaanIJsclubweg) of via een

speciale app in de appstore (Stolberg-

laan-IJsclubweg)?

■ ■ ■  Er op www.denhaag.com/nl/rou-

tes allerlei wandelroutes door onze stad

staan, waaronder eentje door het

Haagse Bos (Door bos en duin naar

zee)?

■ ■ ■  De Christus Triumfatorkerk op za-

terdag 4 november haar traditionele

Bazaar houdt? U bent welkom van 11.00

– 15.00 uur. De opbrengst gaat naar de

voedselbank.

Zie voor al het nieuws in de wijk:

www.bezuidenhout.nl
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Kracht

We hadden in Den Haag al Jantje, het hopje en het kwartiertje, en nu

hebben we ook nog Haagse kracht. Inwoners, ondernemers, stadsbe-

stuurders en gewone Hagenaars slaan de handen ineen voor hun

eigen stad. Zoiets zal het wel zijn, die Haagse kracht.

En natuurlijk Bezuidenhoutse kracht. Neem nou de Bezuidenhut, die

op eigen kracht van de wijk verrees op het Spaarwaterveld. Of de

nieuwe pleintjes in de wijk waar Bezuidenhouters zich honderduit te-

genaan bemoeien. En de woontorens aan de Juliana van Stolberglaan,

waarvoor vooral inwoners van de Wilhelminastraat en de Emmastraat

zich inzetten.

Wacht even. Woontorens? Die komen toch niet uit de koker van Bezui-

denhouters die hun buurt mooier willen maken met fraaie apparte-

menten die de plaats innemen van een oerlelijk kantoorgebouw? 

Nee, natuurlijk niet, maar met de Bezuidenhoutse kracht die de bewo-

ners daar ontplooiden, wilden ze die torens wel wat verder weg heb-

ben, en het allerliefst ook nog een flink stuk lager. En dat is gelukt

ook. Maar dat ging niet zomaar. Na lang aandringen kwam de bouwer

van de torens de bewoners een heel eind tegemoet: er gaat een ver-

dieping af en twee van de flats komen nog een stuk verder van de be-

staande woningen te staan. Maar wie hield er tot het laatste moment

zijn poot stijf? Wethouder Joris Wijsmuller. Met een verdieping lager

zou de projectontwikkelaar echt niet uit de kosten komen, zo hield hij

vol. Zelfs toen de bouwer en bewoners elkaar hadden gevonden,

raakte de wethouder niet meteen overtuigd van dit fraaie staaltje van

Bezuidenhoutse kracht. De gemeenteraad gelukkig wel: die schaarde

zich deze zomer achter het aangepaste plan.

Wie even verderop in de wijk naar de pleintjes kijkt, zal de halsstarrig-

heid van de wethouder nog vreemder voorkomen. Een van de pleinen

die wel eens op de schop zou kunnen gaan is het De Silleplein. Vanuit

hun Bezuidenhoutse kracht praten de bewoners natuurlijk mee. Er

was maar één probleem: de meningen van de buurt liepen uiteen. Op-

lossing: een pleinraadpleging waarin de omwonenden konden kiezen

uit twee opties. De uitslag weegt de gemeente mee bij een nieuw

ontwerp voor het plein, en dan volgt er weer een pleingesprek.

Het kan dus wel: de oren laten hangen naar wensen van de wijk. Nu

maar hopen dat de gemeente voortaan niet alleen bij pleintjes luis-

tert naar bewoners, maar ook bij een miljoenenproject van een grote

bouwer. Dat is pas echt Haagse kracht.
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Hoe goed kent u de wijk? Waar be-

vindt zich het hiernaast afgebeelde

detail? Stuur uw antwoord per e-mail

of brief naar de redactie (zie het colo-

fon op pagina 3) en maak ook kans op

een boekenbon, beschikbaar gesteld

door Primera aan de Theresiastraat.

Het detail in de vorige editie is het muurreliëf aan

de zijgevel van het appartementencomplex aan de

Juliana van Stolberglaan, hoek Amalia van Solms-

straat. Hillechien van Dijk mag de boekenbon ter

waarde van 15 euro ophalen in het Wijk- en Dien-

stencentrum aan de Johannes Camphuijsstraat 25.
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Wijkgeld naar meeuwen en daken

Haagse Bos wordt aangepakt

30 km-zone in deel Theresiastraat

Het diner, een kerstverhaal



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:
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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant voor

Bezuidenhout-Midden, -Oost en -West. 

De krant verschijnt 5 keer per jaar in een

oplage van 10.500 exemplaren. 

Bezuidenhout Nieuws 60 wordt bezorgd

in de week van 16 - 23 december 2018. 

Deadline kopij en advertenties: 1 februari.

Redactie

Jos Heymans (hoofdredactie), 

Evelien ter Meulen, 

Eric Stins (eindredactie) 

Marjon Damen, Roeland Gelink, 

John Hermse, Mark Hoogland, 

Elles Pleijter, Sauvine Vos

Fotografie Koen de Lange, 

Willem Verheijen (voorpagina)

Vormgeving 

Leo Leeflang

Drukwerk 

Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 

Enkele voorbeelden: 

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclu-

sief 21% btw. Bij 3 of 5 keer plaatsen gel-

den aantrekkelijke kortingen. De kosten

voor het opmaken van een advertentie

zijn € 12,50 per kwartier. 

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven

www.bezuidenhout.nl linker kolom ‘wijk-

krant’. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Of neem contact op met:

Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of

har100@ziggo.nl.

Robert Boer: 06-24 76 68 81 of

robert.boer@ziggo.nl

Adres

Johannes Camphuijsstraat 25

2593 CH  Den Haag

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

InhoudColofon

We gaan de meeuwenoverlast aanpakken en onze daken vergroenen. Dat is de uit-
komst van de vraag aan wijkbewoners wat we met de subsidie van 50.000 euro
moeten doen. Maar er is meer te melden: het aantal woningen in de wijk groeit ex-
plosief met 2300 en het Haagse Bos krijgt een opknapbeurt. Er is in deze donkere
dagen voor kerst veel te lezen in deze uitgave van Bezuidenhout Nieuws. De mede-
werkers van de wijkkrant wensen u veel leesplezier, prettige feestdagen en alle
goeds voor 2018.

Jos Heymans, hoofdredacteur

Michiel van de Poll runde jaren-
lang makelaardij Van Paaschen

11 Na 27 jaar Bezuidenhout 

met pensioen

Robert Halman 
leerde in Bezuidenhout fietsen

15 Gevlucht na de orkaan Irma

De kookpassie van 
Gudrun Seijsener

27 Bijzondere buur 

En verder:
5-7           Wijknieuws

9              Britse bommen op Engelse kerk

13             Opknapbeurt Haags Bos

16-17       Het Kerstdiner

19             Wijkbewoners willen auto delen

19            Magische kerst in Theresiastraat

21             Column wijkagent

23            Explosieve stijging woningen Bezuidenhout

24-25      Westnieuws

29            EXPAT page

31             Wist u dat?

31             Buurman John

31             Oog voor detail

Krant niet ontvangen, 

laat het ons weten

Formaat Zwart/wit Full color
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1/8 62,00 93,00

1/4 111,00 166,50

1/3 145,00 217,50
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1/1 410,00 615,00



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.

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

Beautycenter Classy

Theresiastraat 105

2593 AD  Den Haag

info@salonclassy.nl

Facebook/instagram

@beautycenterclassy.

In de maand december vieren wij dat we een jaar open zijn. 

De maand december geven 

wij epileren met draad vanaf 7 euro!
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Wijkgeld naar meeuwenaanpak en groene daken

De bewoners van Bezuidenhout willen het wijkbudget van

50.000 euro besteden aan de aanpak van de meeuwenoverlast

en een project om de aanleg van groene daken te stimuleren. Dit

is de uitkomst van de enquête waarin Bezuidenhouters zelf

mochten bepalen waaraan het wijkbudget ten goede moet

komen.

Bezuidenhout is een van de zes Haagse wijken die bij wijze van

proef een wijkbudget mogen inzetten. Doel van het wijkbudget

is om de betrokkenheid en invloed van bewoners in hun wijk te

vergroten. Bezuidenhouters konden voor de besteding kiezen uit

een zorgcoöperatie Bezuidenhout, een duurzaamheidsproject ter

stimulering van groene daken en aanpak van de overlast die

meeuwen veroorzaken. De keuze viel uiteindelijk op een combi-

natie van de meeuwenaanpak (60 procent van het budget) en

groene daken (40 procent). 

Om daaraan invulling te kunnen geven, hebben inmiddels de eer-

ste kandidaten zich gemeld om in een werkgroep meeuwenover-

last plannen te maken voor een effectieve aanpak. Via de

burenapp Nextdoor zijn andere geïnteresseerden opgeroepen

zich aan te melden. Verder heeft het Wijkberaad de werkgroep

Duurzaam Bezuidenhout gevraagd om een plan van aanpak  dat

bewoners moet helpen bij het vergroenen van de Bezuiden-

houtse daken.

Ter bevordering van de verkeersveiligheid

overweegt de gemeente de maximum-

snelheid voor het De Eerensplein en de

Theresiastraat (tussen De Eerensplein en

de Laan van Nieuw Oost-Indië) te verla-

gen naar 30 kilometer per uur. Dit blijkt

uit de concept ontwerpen voor de herin-

richting die met plein- en straatwerk-

groepen zijn gedeeld. 

Reden voor de gemeente om naar deze

variant te kijken vormen de door bewo-

ners naar voren gebrachte zorgen over de

verkeersveiligheid. In het schetsontwerp

voor het De Eerensplein was 30 kilometer

per uur op het plein én in het daarop

aansluitende deel van de Theresiastraat

een van de opties. Het feit dat de Theresi-

astraat niet meer een van de hoofdroutes

is waarvan nood- en hulpdiensten ge-

bruik maken, maakt verlaging van de

maximumsnelheid eenvoudiger.

In het met de betrokken bewoners ge-

deelde concept voorlopige ontwerp voor

het De Eerensplein is nu voor die optie

gekozen. Als de bewoners en interne ge-

meentelijke adviescommissies zijn ge-

hoord, gaat het voorstel voor het

voorlopig ontwerp voor het De Eerens-

plein en de Theresiastraat begin volgend

jaar naar het College van Burgemeester

en Wethouders. Als het college daarmee

instemt, krijgen betrokkenen daarna via

inspraak nog eens de mogelijkheid om

hun mening te geven. Met de herinrich-

ting van het De Eerensplein en dit deel

van de Theresiastraat wordt pas begon-

nen als Fase 2 van de herinrichting van

Bezuidenhout eind 2019 zal zijn afge-

rond.  

Bromtoon ook in omliggende wijken
Op de oproep in ons vorige nummer of er mensen zijn die

een bromtoon horen, zijn diverse reacties gekomen. Het

blijkt dat meerdere mensen in verschillende delen van de

wijk last hebben van dit doordringende geluid. Chris Bie-

rens van de werkgroep Oost van het wijkberaad heeft de

klachten geïnventariseerd. Bierens: “Mensen hebben hier

vaak al jaren last van. Omdat niet iedereen het hoort, wor-

den ze soms niet serieus genomen. Daarom is het voor hen

een opluchting als blijkt dat anderen er ook last van heb-

ben.” De gemeente laat in een reactie weten dat er ook

meldingen zijn uit Marlot en Mariahoeve, maar dat het niet

zeker is dat het om één bron gaat. De gemeente wil in ge-

sprek met de bewoners die last van het geluid hebben en

zal in overleg met Bierens hier een afspraak voor maken.

Hoort u de bromtoon ook, dan kunt u dit nog steeds mel-

den via wijkberaad@bezuidenhout.nl.

30
De Eerensplein en Theresiastraat mogelijk 

naar 30 kilometer per uur

Er wordt 34 km per uur gemeten in de 

Theresiastraat, ruim binnen de 50 km-grens.

Straks is het in dit deel van de straat 

maximaal 30 km. (Foto: Koen de Lange)

Uitslag stemming wijkbudget Bezuidenhout
Idee

Zorgcoöperatie                                   104 stemmen (21,31 procent)

Aanpak meeuwenoverlast              215 stemmen (44,06 procent)

Groene daken                                      153 stemmen (34,63 procent)

Verdeelwijze

100 procent idee 1                              160 stemmen (32,79 procent)

60 procent idee 1, 

40 procent idee 2                             221 stemmen (45,29 procent)

50 procent idee 1,

25 procent idee 2,

25 procent idee 3                              96 stemmen (21,93 procent)

* in de stemuitslag zijn foutief en dubbel uitgebrachte 

stemmen niet meegeteld (Foto: Willem Verheijen)



Praktijk voor:

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Acupunctuur
Medische fitness

U kunt bij ons rekenen op professionele
begeleiding bij het herstel van klachten
aan uw bewegingsapparaat of 
problemen in de buik- of bekkenregio.
Daarnaast bieden wij bij Fit aan de
Laan de mogelijkheid om onder bege-
leiding van een fysiotherapeut in een
kleine groep verantwoord te fitnessen.

U vindt ons op: Laan van Nieuw Oost Indië 256 - 2593 CE ’s-Gravenhage
T 0703853243 - E info@aandelaan.nl - www.aandelaan.nl

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97
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Op zaterdag 28 oktober verschenen plotseling ‘monumenten’ in een

aantal straten van Bezuidenhout. Het bleek een voorbode van Hal-

loween te zijn. In de Maystraat stond een auto met een wel heel bij-

zondere bestuurder, een skelet. Ook de gevel van het bijbehorende

huis was aangekleed met griezelige attributen.

Wie de toekomst voorspeld wilde hebben, kon terecht in de Usse-

lincxstraat; daar was een tent aan een huis gebouwd waar een

waarzegster met glazen bol seances hield. In de Stuyvesantstraat

was een horrortent gebouwd, met een bord waarop je werd uitge-

nodigd om binnen te komen. Het zag er behoorlijk eng uit.

De Johannes Camphuijsstraat spande de kroon. Op de parkeerstrook

was een geraamte opgegraven, met daarachter nog een doolhof-

tent waar de meest vreemde voorwerpen aanwezig waren waar je

je in het donker een weg door moest banen. Ook op het Spaarwater-

veld is op zondag nog een Halloweenfeest gevierd, georganiseerd

door de bewoners. 

In het zuiden van het land vieren ze op 11 november, elfde

van de elfde, de start van het carnavalsseizoen. Wij, van

boven de rivieren, vieren Sint Maarten. Kinderen gaan

langs de deuren, zingen de bewoners toe en krijgen – als

het goed is – als dank snoep of iets gezonders. Op de foto’s

gaan kinderen langs in de Jacob Mosselstraat. Voordat ze

die avond de straten afstruinden, werden lampionnen ge-

maakt in café-restaurant PAN, waar ook een kindermaal-

tijd werd geserveerd.

Halloween Sint Maarten

Najaar vol kinderfeesten

Sinterklaas

Hij kwam eind november en vertrok weer op 6 december;

dik twee weken was Sinterklaas weer in het land en dat

hebben we geweten. Waar elders het kinderfeest werd

overstemd door discussies over de kleur van Sints assisten-

ten, was het op de Marialaan een feestelijke intocht waar

kloppende harten en nerveuze gezichtjes de boventoon

voerden. Want het blijft altijd een spannende gebeurtenis.

De maanden oktober, november en december zijn wat het weer betreft zeker niet de gezelligste van het jaar.

Stormachtige winden waaien om onze huizen, hoosbuien teisteren onze ramen, deuren en tuinen. Maar voor

de kinderen is het een periode vol pret en Bezuidenhout doet er volop aan mee; Halloween, Sint Maarten en

de intocht van Sinterklaas zijn hoogtepunten van het jaar. Op deze pagina een foto-impressie van de feeste-

lijkheden. De foto’s zijn gemaakt door Willy Adriaanse (Sint Maarten), Robert Boer (Halloween) en Koen de

Lange (Sinterklaas).



Wij-N-Wereld BV is een echt Bezuidenhouts bedrijf dat al 10 jaar 

de meest bijzondere wijnen koopt bij kleine onafhankelijke Europese

wijnboeren. Historicus en importeur Ingo Wewer luistert graag 

feesten, partijen en verjaardagen op met wijnproeverijen en met 

prachtige verhalen over wijn en wijnboeren. 

Interesse? Bel 0648073217 of mail: info@wijnwereld.net

Wilt u gratis proeven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. 

Aanbieding: proefdoos ambachtelijke wijn (6), van 

€ 57,50 voor € 45,00 (Oostenrijk, Spanje, Italië, 

Duitsland, Frankrijk).

Ingo Wewer

Het verhaal van wijn

Home Food & Drinks

Theresiastraat 12d.

7 dagen per week geopend.

Ontbijt Lunch Borrel & Diner.

Openingstijden:

Maandag/tm Vrijdag 08:30 - 22:30

Zaterdag 09:00 – 22:30

Zondag 09:30 – 17:00

Ook voor Feesten Borrels en Partijen.
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Het bloed droop neer op het mulle zand van het onher-

bergzame gebied Fezzan in Libië. Met enkele forse sabelsla-

gen hadden woestijnrovers in 1869 een einde gemaakt aan

het jonge leven van de Haagse freule Alexandrine Tinne.

Voorts beroofden de Toearegs de 34-jarige dochter uit het

tweede huwelijk van de zeer rijke Britse ondernemer Phi-

lipe Frederik Tinne van haar geld en kostbaarheden.

Ter nagedachtenis aan zijn door bruut geweld omgekomen

halfzus liet John Abraham Tinne drie jaar later de ‘Engelse

Kerk’ bouwen, bestemd voor de Anglicaanse gemeenschap

in Den Haag. Het door architect H.H. Vale uit Liverpool in

neogotische stijl ontworpen gebedshuis bood onderdak

aan zo’n 250 kerkgangers.

Samen met haar moeder, Jonkvrouw Henriëtte Maria

Louise van Capellen, woonde de ongetrouwde Alexandrine

in het nog steeds in originele staat verkerende pand num-

mer 132 aan het Lange Voorhout. Nu huist daar het Ban-

kiershuis F. van Lanschot. Henriëtte was Dame du Palais

aan het Hollandse Hof en bevriend met Sophie, echtgenote

van Koning Willem III.

Avontuurlijke tochten ver buiten het Haagse

Na het overlijden van haar vader in 1844 erfden Alexan-

drine en haar moeder zo’n groot fortuin dat zij zich lange

en voor die tijd uitzonderlijke reizen door Europa, het Mid-

den-Oosten en Noord-Afrika konden veroorloven. Vooral

Alexandrine, die de stijve en formele Haagse levensstijl ver-

foeide, wilde haar blik graag naar buiten de grenzen van de

Hofstad verruimen.

Tijdens een wat overmoedige tocht in 1863 in het moeras-

achtige gebied langs de Witte Nijl stierf de moeder van

Alexandrine aan cholera. De jongere zus van Henriëtte,

Adriana van Capellen, die door haar nicht was overgehaald

dit keer mee te reizen, bezweek korte tijd later aan de in

het moeras opgelopen infecties.

Nooit meer terug naar het ‘saaie’ Den Haag

Het grote avontuur leek ten einde, maar Alexandrine liet

zich, ondanks een verwoede poging van haar halfbroer

John Tinne haar naar huis terug te laten keren, niet vermur-

wen. De eigenzinnige jonge vrouw was vastbesloten nooit

meer één stap op het Europese continent te zetten. Ze ves-

tigde zich definitief in de Egyptische hoofdstad Caïro.

Na een kort verblijf in Algiers enkele jaren later wilde ze

over land terug naar Egypte in plaats van met de boot. Alle

waarschuwingen van Algerijnse legercommandanten niet

verder naar het oosten te trekken weerhielden de eigenzin-

nige Alexandrine er niet van haar zin door te zetten. Met de

gruwelijke afloop van haar avontuur tot gevolg! Familie,

vrienden en kennissen reageerden geschokt. 

Zelf kon Alexandrine niet echt treurig geweest zijn. In een

kort daarvoor geschreven brief laat zij weten dat niemand

haar hoeft te beklagen als zij tijdens een van haar reizen

zou omkomen. Ze vond het beter ‘vrolijk en dapper mijn

einde te vinden door een geweerschot of een messteek, in

plaats van een saai leven verder te slepen, zoals ik velen

heb zien doen’. 

Het was wrang dat juist Britse lucht-

machtpiloten de door een Engelse za-

kenman gefinancierde Anglicaanse

kerk in Bezuidenhout kort voor het

einde van de Tweede Wereldoorlog

per vergissing onder vuur namen. 

Serieuze pogingen de zwaar bescha-

digde Anglican Church te herstellen

liepen op niets uit. Op de voormalige

plek van het onheil aan het begin van

de Theresiastraat staat nu het Paleis

van Justitie.

Carel Wiemers (tekst & Illustratie)

Britse bommen vernietigden Engelse kerk 
in Bezuidenhout



Autobedrijf Houtwijk ‘Bezuidenhout’

Autobedrijf Houtwijk

Johan van Hoornstraat 39

zijstraat Laan van N.O.I

(070) 383 84 05

info@autohoutwijk.nl

www.autohoutwijk.nl

Beter een goede buur

dan een verre dealer!
 

Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

Sinds 1935 verzorgen wij de begrafenissen van
huisdieren.Later werd het mogelijk om huisdieren te
cremeren; ook in Den Haag.

Ons crematorium onderscheidt zich door een huiselijke
sfeer. Door onze ruime openingstijden zijn wij in staat een
goede service te verlenen.

Met uw persoonlijke wensen houden wij rekening en bieden
u de gelegenheid om op een waardige manier afscheid te
nemen van uw huisdier.

Indien u niet in staat bent uw huisdier zelf te brengen, 
kunnen wij voor vervoer zorgen, zowel bij u thuis als 
vanaf de dierenarts.

Het crematorium is op werkdagen geopend van 9.00 uur 
tot 21.00 uur. Zaterdag, zondag en op feestdagen van 
14.00 uur tot 18.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak.

De as wordt door ons regelmatig over zee verstrooid. 
Bij individuele crematie kunt u de bestemming van de as 
zelf bepalen. U kunt de as een vaste plek geven in een 
door u gekozen urn, of de as zelf verstrooien. 
U krijgt de as dan mee in een asbus.

Voor informatie: 

Adres: Orionstraat 8 - 2516 AS  Den Haag (Binckhorst)
Voor afspraken en informatie zijn wij 24 uur per
dag telefonisch bereikbaar op: (070) 382 55 00
www.haaglandencrematorium.nl

(Advertentie)

Familiebedrijf Alexandria bv onderscheidt zich door het leveren van herkenbaar en hoog-

waardig vakwerk, dat gepaard gaat met een uitstekende service op basis van jarenlange 

praktijkervaring. Wat ons bedrijf bijzonder maakt, is de liefde en trots voor ons vak. 

Vraag vrijblijvend een offerte aan 

op www.alexandriabv.nl voor 

een van onze diensten.

ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS IS DE AANNEMER VOOR HET BEZUIDENHOUT
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Van Paaschen makelaardij bevindt zich aan de "poort" van

het Bezuidenhout en is voor veel bewoners een bekend ge-

zicht in de wijk. Voorbijgaand aan het pand was het in het

verleden soms moeilijk geen blik te werpen op de etalage

met aanlokkelijke bordjes met foto’s van huizen. Tegen-

woordig is alles digitaal. Beeldschermen sieren de etalages.

Zo’n 66 jaar geleden werd Van de Poll geboren in Den

Haag. Zijn loopbaan begon in het bedrijfsleven, eerst bij

Heineken en later bij V&D. Vrienden die werkzaam waren

in de makelaardij hadden echter zulke leuke verhalen, dat

hij besloot tot een verandering van carrière. Dus volgde een

makelaarsstudie en beëdiging voor de rechtbank. De make-

laardij is een zeer vertrouwelijke zaak, aldus Van de Poll: “Ik

kan in alle eerlijkheid zeggen dat ik nooit informatie aan

derden heb doorgespeeld”. 

Hij weet nog goed dat hij zijn eerste pand verkocht, 26 jaar

was hij. Het betrof een woonhuis aan de Kerkstraat in Rijs-

wijk. Die eerste keer dat je een getekend koopcontract op

zak hebt, wat een kick: “Nu heb ik een stuk papier in mijn

zak dat 80.000 gulden waard is!”. 

In 1990 kocht Van de Poll zijn eigen bedrijf, in Bezuiden-

hout. Hij nam een bestaand makelaarsbedrijf over. Van

Paaschen was de eerdere eigenaar en Van de Poll besloot

de naam aan te houden. De oude Van Paaschen is nog eens

op de zaak geweest en plengde een paar tranen van ont-

roering dat zijn naam aan de zaak verbonden bleef. 

Praten over moeilijke tijden als de huizencrisis, doet Van de

Poll liever niet. Hij is een ras-optimist. Bijzondere verhalen

en anekdotes, dat zijn de krenten in de pap. Waarom is hij

zo dol op het vak? Het omgaan met mensen, hen blij

maken. En aan het begin van een dag nooit weten hoe die

zal eindigen. Kortom: een uitdagend beroep, altijd vol ver-

rassingen. 

Zo herinnert hij zich levendig dat hij een schemerig appar-

tement aan de Spaarwaterstraat betrad. De eigenaar was

in tranen; zag hij die lege hoek daar? Zijn vrouw had daar

anderhalf jaar in bed gelegen, vechtend tegen kanker. De

man kon het niet meer opbrengen nog langer in het pand

te wonen. Van de Poll was zelf haast in tranen. De koop

werd gesloten, de man leverde de sleutels in en de stukken

gingen naar de notaris. Tot zijn verbazing vroeg de notaris

waarom de echtgenote niet getekend had. Ze bleek nog

springlevend en woonde prinsheerlijk in Zuid Frankrijk.

Maar het mooiste verhaal betreft het huis van een kunste-

naar. De artiest had zijn huis tot een kunstwerk gemaakt,

vond hij zelf. Dit hield in: muren half afgebroken en overal

uitgehakte gaten, waarin beeldjes waren geplaatst. Op de

grond lag gruis dat daar moest blijven liggen, want dat

zorgde voor contact met de aarde. Er mocht niets veran-

derd worden door de nieuwe eigenaar. Als hij sommige on-

derdelen van het huis niet mooi vond, zou hij die moeten

verpakken. Want de kunstenaar wilde er zeker van zijn dat

zijn werk voor eeuwig te bewonderen zou zijn. In zijn tuin

had hij een graf gegraven. De koper moest ermee akkoord

gaan dat de kunstenaar hier na zijn dood zou komen te lig-

gen. Van een verkoop is het niet gekomen. 

Van de Poll heeft heel veel andere mensen gelukkig kunnen

maken met de verkoop of koop van hun huis. Zijn ziel en

zaligheid zit in het bedrijf. Zijn opvolger is Jeroen Seghers,

een collega die hij acht jaar geleden heeft aangenomen.

Seghers heeft er duidelijk zin in. En het is nog maar de

vraag of de enthousiaste Van de Poll zijn bedrijf niet vrese-

lijk gaat missen. 

Ruim 41 jaar werkte hij in de makelaarsbranche en nooit heeft hij een dag spijt

gehad. Aan het woord is Michiel van de Poll, recent gepensioneerd makelaar.

Met zijn makelaarskantoor Van Paaschen maakte hij soms roerige tijden mee,

maar ook verzamelde hij een schat aan prachtige verhalen. Elles Pleijter

Afscheid van een bevlogen makelaar

Michiel van de Poll, met pensioen (Foto: Willem Verheijen)

Jeroen Seghers, rechts, de opvolger van Van de Poll 

(Foto: Willem Verheijen)



Van Alphenstraat 60a
2274 NC  Voorburg
070 383 42 62 - 06 547 412 60

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

AUTO SERVICE MULDERS
PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK

BANDEN – A.P.K – BEURTEN

Theresiastaat 48 - 2593 AP  Den Haag - (070) 5147442 - 0646597970

Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag    11.00 - 21.30

zaterdag                        12.00 - 21.30

zondag                         16.00 - 21.30

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat

Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

+31 (0)70 34 74 433
www.svdmakelaars.nl
info@svdmakelaars.nl

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

massagestudio Blossom Therapy 
MASSAGES, BODY RITUALS & AROMATHERAPY

tegen inlevering van deze coupon een 

Traditional Detox Clay Aroma pakking
met massage van € 65 voor € 58,50 

Geldig t/m 31 oktober 2017

Louise Henriëttestraat 3 

Den Haag 

info@blossomtherapy.nl

www.blossomtherapy.nl  
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Bomen

Zuid-Holland, en dus ook het Haagse bos, heeft zwaar te lij-

den onder de essentakziekte. Zieke bomen hebben een rode

stip gekregen en moeten gekapt worden. Boswachter Jenny

van Leeuwen legt uit wat de ziekte met de bomen doet en

hoe Staatsbosbeheer dit gaat aanpakken: “De essentak-

ziekte is een schimmel die bomen aantast. De boom krijgt

dode takken, zwarte plekken en soms ook zwammen op de

stam. Om deze ziekte te lijf te gaan, moeten helaas flink

wat essen gekapt worden. De getroffen essen zijn vooral

jonge bomen. We moeten deze bomen kappen om versprei-

ding naar de andere essen tegen te gaan. Het is niet leuk

maar we doen het niet voor niets.” Het noodgedwongen

kappen van de essen wordt gecombineerd met een regu-

liere onderhoudsronde in het bos. Van Leeuwen: “Iedere zes

tot acht jaar bekijken we alle bomen kritisch. We gaan na

welke bomen ziek zijn en ook welke elkaar beconcurreren

om het licht. Bomen die we willen behouden, geven we de

ruimte. Het licht kan door het ontstaan van open plekken in

het bos ook weer tot aan de bosbodem komen, waardoor

natuurlijke verjonging een kans krijgt.” Van Leeuwen bena-

drukt dat wat bos ís ook bos blíjft. Op de open plekken wor-

den binnen een jaar nieuwe bomen geplant. Hierbij wordt

gezorgd voor variatie. Er komen bijvoorbeeld meidoorns en

hazelaars, maar ook naaldbomen en ‘plukbomen’, zoals

tamme kastanje en walnoot. Het kappen van bomen ge-

beurt begin volgend jaar, herplant volgt binnen een jaar.

Speelbos

Niet alleen bomen worden vervangen, ook het speelbos

Robin Hood wordt vernieuwd. Het klim- en klauterterrein

was aan vervanging toe. Van Leeuwen: “De houten toestel-

len hebben veel onderhoud nodig en waren nu eigenlijk ge-

woon ‘op’. Ook vanwege de veiligheid hebben we samen

met de gemeente besloten de toestellen te vervangen. De

gemeente is projectleider en financier.” Toen duidelijk werd

dat het speelbos vervangen moest worden, is er inspraak

geweest van kinderen en van het gebruikersplatform

Haagse bos. Zij hadden de keuze tussen houten toestellen

of toestellen van metaal. Van Leeuwen: “Er werd unaniem

gekozen voor metalen toestellen. Dit had ook de voorkeur

van Staatsbosbeheer omdat dat onderhoudsvriendelijker is

en het materiaal duurzamer is.” Er is wel gekozen voor een

natuurlijke uitstraling en ook het type toestellen verandert

niet: “Het blijft een plek om te klimmen en te klauteren en

uiteraard komt er weer een kabelbaan.” Het vernieuwen ge-

beurt in twee fasen. De eerste toestellen zijn half november

geplaatst en het tweede deel komt begin 2018. Tot slot

wordt ook het huttenbos vernieuwd. Er komen nieuwe hou-

ten beelden en kinderen worden er uitgenodigd tot het

bouwen van hutten. Van Leeuwen: “Het wordt gewoon nog

mooier en leuker voor de kinderen.”

Marjon Damen

Haagse Bos wordt aangepakt
De komende tijd gaat er veel veranderen in het Haagse bos. Er staat regulier groot

onderhoud op de planning, de essentakkensterfte wordt aangepakt en het speel-

bos wordt vernieuwd.

Foto’s: Koen de Lange



Bezuidenhoutseweg 193, tweede etage

2594 AJ  Den Haag,  telefoon: 070 3833433

Email: administratie@kleinsmiede-vanamerongen.nl

Voor advies, reparaties en 

mondbeschermers

kunt u direct bij ons terecht!

Bezuidenhoutseweg 193 

(1ste etage) 

2594 AJ  Den Haag

Telefoon: 070 385 76 30 

E-mail:

tandartspraktijk@waldent.nl

www.waldent.nl

mevrouw Sabrina Walden  tandarts

mevrouw Jo-Ann Walden  mondhygiëniste

Samen vormen wij een team met als doel u op maat 
goede mondzorg te bieden.

Niet iedere patiënt is hetzelfde, maar door u op uw gemak te stellen
denken we dat ook angstige patiënten bij ons op het juiste adres zijn.

Wij nemen nog patiënten aan!

Tandartspraktijk Bezuidenhout

wordt:

Voor een afscheid in huiselijke kring, kerk, crematorium, begraafplaats, clubhuis of anders. Met jarenlange ervaring. 

Rouwcentra in de buurt of thuis opbaren en stijlvol vervoer o.a. Daimler, CX, DS, Traction Avant en Cadillacs.

Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend, oriënterend en kosteloos gesprek. Kosteloos bespreken en vastleggen 

van uw uitvaartwensen. U bent welkom met elke uitvaartpolis of zonder.

Stijl & Traditie Uitvaartzorg

Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.

Dag & Nacht 070 70 70 007 of 06 573 44 442

Persoonlijk & Warmbericht@stijlentraditie.nl - www.stijlentraditie.nl - De Eerensplein 31- 2593 NB  Haagse Hout
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Robert Halman is 12 jaar en woont met zijn ouders op Sint

Maarten. Hij is daar geboren, net als zijn oudere broer en

zus die sinds afgelopen zomer in Bezuidenhout wonen

omdat ze in Nederland studeren. Robert vertelt hoe het

was om zo’n zware orkaan mee te maken: “Samen met

mijn ouders heb ik in de dagen voor de orkaan hard ge-

werkt om het huis veilig te maken. We moesten bomen

kappen, alle spullen die buiten stonden moesten naar bin-

nen en we hebben hout voor de ramen getimmerd. Ook

hadden we veel eten in huis gehaald en emmers met water

klaargezet om te kunnen douchen en de wc door te spoe-

len.” 

Irma werd uiteindelijk een orkaan van categorie vijf. Ro-

bert: “We zaten in de badkamer omdat het huis daar het

stevigst is. Het engste is als er dingen op het dak vallen.

Want je weet niet wat het is en of er schade aan het dak

komt. Door de orkaan voel je ook druk op je oren. Dat is

heel akelig.” In het oog van de orkaan is het even rustig. Ro-

bert en zijn ouders gingen toen naar buiten om de schade

op te nemen. Robert: “Er was een stuk van het dak af en

van het balkon was een deel los geraakt. Dat hebben we

toen in het oog van de orkaan gerepareerd.”

Na afloop van de orkaan werd de enorme schade zichtbaar:

“Op straat was het alsof er een bom gevallen was. Het hek

was omgewaaid, betonnen palen van een muur uit de

grond gerukt, het huis naast ons was de bovenste etages

kwijt en er was geen stroom meer.” Roberts vader had pas

begin november weer stroom in het huis. Robert en zijn

moeder waren toen al in Nederland.

De beslissing om naar Nederland te gaan, hebben ze geno-

men om te zorgen dat Robert niet te veel achterstand zou

krijgen met school en ook vanwege de veiligheid. Robert:

“Na de orkaan waren veel mensen in paniek. Sommigen

hebben niets meer. Je weet niet wat er dan allemaal kan

gebeuren. Gelukkig waren er mariniers, het Rode Kruis en

agenten uit Aruba en Curaçao die de bevolking van Sint

Maarten geholpen hebben. Die hulp was fantastisch!”

De reis naar Nederland was een hele onderneming. Met

Robert en zijn moeder reisden nog vijf kinderen mee. Op

het vliegveld stonden lange rijen en na bijna een hele dag

in de rij gestaan te hebben, kwam er eindelijk beweging in.

Maar net voor ze aan de beurt waren, stopte het. Via een

marinier werd toen geregeld dat ze met een klein vlieg-

tuigje van de kustwacht van Sint Eustatius meekonden

naar Curaçao. Voor Robert ondanks alles een leuke erva-

ring: “Ik mocht in de cockpit kijken en omdat ik later graag

piloot wil worden was dat heel interessant.” Na een dag op

Curaçao, konden ze door naar Nederland.

In Den Haag kon Robert bij drie scholen op gesprek en hij

koos voor het Maerlant College. Bij aankomst in Den Haag

hebben ze veel medeleven en hulp ervaren; van de ge-

meente Den Haag waar het inschrijven snel geregeld werd

en bij de fietsenwinkel waar de moeder van Robert een

fiets mee kreeg voor een paar uur zodat ze samen met Ro-

bert kon gaan oefenen met fietsen. Robert: “Fietsen op Sint

Maarten gaat niet want er zijn veel bergen en het verkeer

is gevaarlijk. Dus ik was niet gewend om overal op de fiets

heen te gaan. Hier in Den Haag kan dat wel en dat vind ik

erg fijn. Ik kan gewoon op de fiets naar school en naar voet-

bal en hoef niet overal heen gebracht te worden.”

Marjon Damen

Van Sint Maarten naar Bezuidenhout

Op woensdag 6 september raasde orkaan Irma over Sint Maar-

ten. Robert Halman maakte het mee en woont sinds half sep-

tember met zijn moeder voor een tijdje in Bezuidenhout.

Robert Halman, van Sint Maarten naar Bezuidenhout 

(Foto: Willem Verheijen)
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Op haar tenen trippelt ze naar het raam. Komen ze er nog

niet aan? Ze tuurt tussen de kanten gordijntjes door. Zorg-

vuldig schikt ze de rode strik in haar haar nog eens voor de

vergulde spiegel. Ze strijkt haar rok glad en kijkt keurend

om zich heen. Ja, het is netjes in huis, moeder doet altijd

haar best om het tijdens de kerstdagen brandschoon te

hebben. De meubels glimmen haar tegemoet. 

De tafel is gedekt met het zondagse servies. Alles ver-

trouwd. 

Waar zouden ze toch blijven? Ze gingen toch alleen maar

even een kort wandelingetje maken? Zijn ze in het Haagse

Bos? Dat ziet er nog behoorlijk geruïneerd uit. Afgehakte

bomen en omgeploegde aarde. Nee, daar kun je beter nog

even wegblijven. 

Mama is lief en ze wipt altijd zo grappig met haar voeten

als ze loopt, net een kerstengel die wil wegvliegen om een

ster van de hemel te plukken. Voor haar. Piet en Aafje zijn

meer vaderskinderen, ze lopen nu vast en zeker aan zijn

hand, dicht tegen hem aangedrukt, terwijl moeder verge-

vingsgezind lacht. 

Als ze nu maar opschieten, anders wordt het eten koud. En

ze heeft er zo haar best op gedaan om alles gaar te krijgen

en mooi uitgestald op tafel te zetten. 

“We zijn zo terug”, zei moeder toen ze vertrokken.

“Reken maar”, beaamde vader, “het is veel te koud”. 

Misschien zijn Piet en Aafje in een sneeuwballengevecht

verwikkeld geraakt, dat zijn allebei zulke wildebrassen.

Maar zij is thuisgebleven om het feestmaal klaar te zet-

ten. Zij is de oudste. En ze moet de wijste zijn, zegt vader

altijd. Nou, dat is ze.

Ze kijkt nog eens naar het dampende voedsel op tafel. Veel

groenten, mama houdt daarvan. Spruitjes en lof en voor

toe stoofpeertjes. Over het vlees zal papa tevreden zijn.

Het zijn stevige gehaktballen geworden. Een beetje sim-

pel, maar misschien kan ze volgend jaar al iets moeilijkers

klaarmaken. Ze is er reuzetrots op dat zij dit jaar voor het

eerst de hele kerstmaaltijd bereid heeft. 

Waar blijven ze toch? Nu begint ze wel ongerust te wor-

den. Haar ongerustheid zwelt snel aan tot paniek. Mis-

schien is hen iets overkomen? Met een ruk opent ze de

deur en loopt de Pahudstraat in, dan linksaf via Willem

van Outhoornstraat naar de Joan Maetsuyckerstraat.

En dan weet ze het niet meer. 

“Mevrouw, is er iets mis? Waarom loopt u op kousenvoe-

ten op straat?” 

Verdwaasd kijkt ze de jonge vrouw aan. Wie is die vrouw

in godsnaam? Wat doet die hier? Ze kijkt naar beneden en

schrikt. Wat zijn dat voor rare voeten? Het zijn knokige en

rimpelige ledematen en veel te groot voor een meisje van

haar leeftijd. 

“Ik ben het, uw buurvrouw, gaat het wel goed met u?”

Ze voelt een hand aan haar elleboog die haar zachtjes

terug de Willem van Outshoornstraat in begeleidt, de Pa-

hudstraat in, de deur van haar huis staat nog open. Het

lukt haar niet om te praten. Woorden fladderen als ver-

dwaalde vlinders onder haar schedeldak. Wat is er ge-

beurd? De binnenkant van haar hoofd voelt nu ineens als

een ouderwetse kaleidoscoop. Vlakjes met kleuren en

beelden tuimelen door elkaar heen. 

Uit de woning tegenover komt een jonge vent aangelo-

pen. 

“Is het weer zover? Die moet nu toch hoognodig opgeno-

men worden”.

Verdwaasd luistert ze naar onbegrijpelijke woorden. Waar

hebben ze het over? Buurvrouw? Overbuurman? Dat klopt

niet. Naast hen woont de oude Jacob en tegenover hen

het gezin van Fijn. Met de tweeling en die baby die altijd

zo hard huilt. Deze mensen horen hier niet. Ze rukt zich los

van de arm die haar elleboog nu omknelt.

“Ga weg, ga weg, wie zijn jullie”, huilt ze. 

“Rustig maar mevrouw, we lopen even met u mee, dan

komt het vanzelf weer goed”. Ze ziet de stekende ogen van

de zogenaamde overbuurman en voelt zich ineens spier-

naakt. Als een gevangene tussen twee bewaarders in,

Elles Pleijter

Het kerstdiner
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schuifelt ze haar huis in. Eentje voor haar en eentje achter

haar. Ze probeert wanhopig een verband te leggen tussen

de zaken die haar nu overkomen. Het is kerstmis, dan hoort

er lekker eten te zijn. Het moet feest zijn.

In de voorkamer is het koud. Afgebladderde meubels kijken

mistroostig haar kant op. De jonge vrouw slaakt en ge-

dempte kreet.

“Wat heeft u nu gedaan? Bent u aan het inpakken ofzo?”

Dan ziet ze de feesttafel. Het zondagse servies uitgestald.

De mooie opdienschalen. Ze schrikt en moet zich aan de

deurpost vasthouden. Wie heeft haar deze streek geleverd?

Het lof, de spruitjes, de peertjes, ze zijn onherkenbaar ver-

anderd. In de schalen zijn planten gepropt; een sanseveria,

een begonia, de varen. Een spoor van aarde loopt door de

kamer naar de vensterbank met lege potten. Haar blik gaat

weer naar de tafel. Precies in het midden de grote vlees-

schaal. Met daarin een halve kilo ongeschilde kleiaardap-

pelen. 

“Mijn gehaktballen”, fluistert ze. 

Overbuurman barst in een schaterlach uit. Zijn hoofd heeft

hij achterover gegooid, zijn vinger wijst priemend naar

haar.

“Dat oude mens in knettergek, ik zeg dat al maanden, wan-

neer belt er eens iemand om haar het gesticht in te krij-

gen”. Ze weet niet over wie hij het heeft. Ze weet alleen dat

haar feestmaal in een ruïne is veranderd.

“Mama, papa!”. snikt ze. “Wie heeft dat gedaan?”

“Maak dat je weg komt!”, hoort ze en ze kijkt verward naar

de jonge vrouw.

Maar die heeft het niet tegen haar en duwt de schaterla-

chende man de deur uit.

“Komt u maar mee, mevrouw, u was voor ons kerstdiner

uitgenodigd, was u dat per ongeluk vergeten?” 

De vrouw bukt zich en houdt haar een stel lelijke oude-

vrouwen-schoenen voor. Ze besluit er maar in te stappen,

wat moet ze anders? Buurvrouw pakt de sleutels van de

kast en geeft haar een arm.

“Komt u maar mee, anders wordt het eten koud.”

Langzaam laat ze zich meetronen de deur uit, de voordeur

verderop wordt geopend door een man. Het is niet de oude

Jacob, het is een jonge man met een baard, net als papa. 

“Kijk eens Joachim, buurvrouw is vandaag onze gast tij-

dens het kerstdiner, is dat niet leuk?”

De man knippert even met de ogen, maar zwaait dan de

deur uitnodigend verder open.

De arm begeleidt haar de kamer in, een tafel is feestelijk

gedekt. Een klein jongetje en een nog kleiner meisje kijken

met glimmende oogjes naar haar. De man haalt bord en

bestek uit een buffetkast en schuift een stoel aan. 

“Ga maar zitten buurvrouw”, nodigt de jonge vrouw.

Langzaam laat ze zich op de stoel zakken. Wat is het hier

mooi. Een kerstboom met zilveren ballen en gouden licht-

jes pronkt in een hoek. Glanzende slingers en linten han-

gen naar beneden vanaf het plafond. Eindelijk zit iedereen

aan tafel. De man en vrouw ieder aan een hoofdeind. De

twee kinderen nu tegenover haar.

“Hebben jullie weer zo gestoeid in het bos, jongens?”

De kleintjes kijken haar verbaasd aan. Het geeft niet. Heer-

lijke geuren stijgen op van de schalen, ze sluit even haar

ogen. Als ze weer opkijkt, ziet ze een bijna doorschijnende

vrouw naast de kerstboom staan. Ze wipt even op een neer

op haar voeten. Alsof ze zojuist geland is. In haar uitge-

strekte hand heeft ze een ster.

“Voor jou meisje”, fluistert ze.

Mama.
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Special education
School voor dyslectie

Amalia Van Solmstraat 155

2595 TA  Den Haag

+31 (0)70 335 56 98

infolse@hsvdenhaag.nl

Koningin Sophiestraat 24a

2595 TG  Den Haag

+31 (0)70 324 34 53

Tarwekamp 3

2592 XG  Den Haag

+31 (0)70 335 09 59

fdjong@hsvdenhaag.nl
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Theresiastraat 43

2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67

www.verweykappers.nl

MONTAGEBEDRIJF

Maystraat 38 - 2593 VW  Den Haag - 070 385 95 69

0654 20 11 13 - info@emdejager.nl - ww.emdejager.nl

E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!

Ambulant Pedicure

Voor al Uw voetverzorging aan huis
Voor meer info of een afspraak bel:

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

Tandartspraktijk Draisma

Bezuidenhoutseweg 193 - 2594 AJ  Den Haag

070-385 83 82 - www.tandartsdraisma.nl

Wij wensen u prettige feestdagen



Tijdens de bijeenkomst op 23 november in het Wijk- en

Dienstencentrum vertelde Max Koninkx van de werkgroep

Duurzaam Bezuidenhout dat 62 wijkbewoners op de pei-

ling hebben gereageerd. Daarvan hebben er 31 één auto, 26

geen auto, 4 twee auto’s en 1 meer dan twee auto’s. Ruim

90 procent van de respondenten overweegt om mee te

doen met een elektrische deelauto in de wijk en 26 procent

geeft aan dan de eigen auto weg te willen doen. 

Ervaringen Regentessekwartier

De elektrische deelauto’s zullen op een centrale plek in de

wijk worden gestald; de financiering gebeurt op basis van

leasing. In het Regentessekwartier zal de elektrische deel-

auto begin volgend jaar worden geïntroduceerd. Wim

Schutten van de Groene Regentes legt uit dat het hier gaat

om een doorstart van een proef met twee elektrische

auto’s die sinds 2016 door vijf huishoudens worden ge-

deeld. De deelnemers reserveren de auto via Google

Agenda, de autosleutel zit in een kluisje dat met een code

toegankelijk is, en via de WhatsApp-groep wordt bekend

gemaakt waar de auto staat en in een schrift worden de ki-

lometers bijgehouden. Eventuele schade wordt in onder-

ling overleg geregeld en als de auto niet netjes wordt

achtergelaten, spreken mensen elkaar daarop aan. Het

leasen van de e-Golf kost elk huishouden 120 euro per

maand met een gezamenlijk budget voor 10.000 kilometer

per jaar. Maar inmiddels is duidelijk dat deze groep met

15.000 tot 20.000 kilometer beter uit de voeten zou kun-

nen. 

Financiële prikkels

De gemeente Den Haag ondersteunt de Groene Regentes

met het beschikbaar stellen van zes parkeerplaatsen en

twee laadpalen. Dit past binnen de ambitie van de ge-

meente om eind 2018 5.000 deelauto's (niet alleen elektri-

sche) te realiseren. Marc van der Burg van de afdeling

Verkeer weet dat autodelers minder kilometers rijden, dat

door autodelen de CO₂-uitstoot daalt, en dat er door één

deelauto vijf tot tien auto's minder op straat staan. Verder

rekent hij voor dat autodelen voordeliger kan zijn dan een

eigen auto bezitten als er minder dan 15.000 kilometer per

jaar wordt gereden. Onder meer met financiële prikkels

probeert de gemeente de burgers in een deelauto te krij-

gen. Zo wil men via een sloopregeling extra subsidie geven

als er geen nieuwe auto wordt gekocht. Daarnaast kan in

buurten met een parkeerdruk hoger dan 90 procent, een

startsubsidie worden aangevraagd voor buurtdeelauto's.

Hiervoor is per initiatief maximaal 20.000 euro beschik-

baar. Verder is er subsidie mogelijk voor bewonersinitiatie-

ven/leefstraten. Over de precieze voorwaarden kan Van der

Berg nu nog niets zeggen. Hij adviseert

www.denhaag.nl/autodelen in de gaten te houden. 

Proef Jacob Mosselstraat

Jacob Snijders, voorzitter van het wijkberaad Bezuiden-

hout, vertelt dat er – ook - in februari in de Jacob Mossel-

straat een proef start met een laadstraat. Hierbij gaat het

om tien Hagenaartjes die zijn omgebouwd tot laadpaal,

aangevuld met een smartcard en een controle unit voor ie-

dere deelnemer. Voordelen: weg met de officïële laadpalen

en de kruizen en meer plekken om te laden.

Een ander nieuwtje is dat de leden van de Green Business

Club in het Beatrixkwartier zes elektrische auto’s delen die

in het weekend en ’s avonds stil staan en mogelijk gedeeld

zouden kunnen worden met bewoners in Bezuidenhout. 

Ga voor meer info naar 

https://bezuidenhout.nl/duurzaam/

Door werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

Duurzaam Bezuidenhout

Elektrische deelauto in zicht 

Is de elektrische deelauto in Bezui-

denhout in het voorjaar 2018 een feit? 

Als het aan de werkgroep Duurzaam

Bezuidenhout ligt wel. De werkgroep

ziet zich onder meer gesteund door

de resultaten van een online interes-

sepeiling in de wijk. Naar aanleiding

daarvan vond eind november een

boeiende startbijeenkomst plaats.

Projectgroep elektrische deelauto

Een aantal bewoners heeft zich opgegeven voor een

projectgroep die de elektrische deelauto in de wijk wil

introduceren. Het streven is om nog voor de Kerst bij

meerdere aanbieders van het concept elektrische deel-

auto een offerte te hebben aangevraagd. 

Max Koninkx: ‘Elektrische deelauto kan in het voorjaar 

2018 een feit zijn.’ (Foto: Fred Geelen)
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 ver 30 years of teaching Dutch to expats.

Edith Pedicure
dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op 06 54720014

Heerlijk vers bereid Indonesisch eten..!

De hele maand december 2de maaltijd 

gratis bij inlevering van deze bon

Openingstijden van 16.00-19.00 zaterdag gesloten

Anna van Hannoverstraat 2 - 2595 BJ  Den Haag

0624156527 - info@indofresh.nl / ww.indofresh.nl

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Het bestuur van het Wijkberaad Bezuidenhout nodigt u als vrijwilliger, 

bewoner of relatie uit voor de nieuwjaarsreceptie, die wordt gehouden op 

maandag 15 januari 2018

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’

Nieuwjaarsreceptie
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De wijkagent over 

Babbeltrucs

Er is de laatste tijd veel onrust door babbeltrucs die plaats-

vinden in ons stadsdeel.

Slachtoffers hebben aangifte gedaan maar het vermoeden

is dat er nog veel meer babbeltrucs zijn geweest die niet

bij ons zijn gemeld. Er kunnen verschillende redenen zijn

om niet naar de politie te gaan. Wellicht schamen slachtof-

fers zich of beseffen ze pas later wat hen is overkomen. Ze

denken dat het dan geen zin meer heeft om aangifte te

doen.

Het is in ieder geval heel akelig als je slachtoffer bent van

een babbeltruc. De politie heeft uw informatie nodig om er

iets aan te kunnen doen.

Ik ben de afgelopen weken regelmatig aangesproken over

babbeltrucs. Bewoners vragen aan mij hoe ze een babbel-

truc kunnen voorkomen en wanneer het hen dan toch is

overkomen wat ze dan moeten doen.

Babbeltrucs zijn soms lastig te herkennen. Een hoop men-

sen zijn te goeder trouw en geloven het verhaal dat ie-

mand hen vertelt en willen ook graag behulpzaam zijn. 

Man of stel

Er zijn verschillende soorten babbeltrucs. De daders opere-

ren in verschillende samenstellingen. Soms een man, soms

een man en een vrouw. Vrijwel altijd overbluffen zij hun

slachtoffer door een vraag of een verhaal.

Enkele smoezen die gebruikt worden zijn bijvoorbeeld

muntje wisselen bij de automaat. De dader spreekt het

slachtoffer aan bij een parkeerautomaat en wil geld wisse-

len. Voordat het slachtoffer het goed en wel door heeft,

‘helpt’ de dader het slachtoffer geld uit zijn of haar porte-

monnee te halen. 

Ook komt het voor dat daders aanbellen en zeggen dat ze

de nieuwe buurman/vrouw zijn en graag de maten van het

huis wil opnemen. Ondertussen laat één van de daders de

deur open voor een ander, die ongezien de woning in gaat

en alles doorzoekt en spullen steelt. 

Op straat worden slachtoffers aangesproken en vraagt de

dader de weg naar bijvoorbeeld het ziekenhuis. De dader

heeft dan een plattegrond bij zich waarop het slachtoffer

aanwijst waar het ziekenhuis zich bevindt. Zonder dat het

niets vermoedende slachtoffer het door heeft, worden sie-

raden, zoals armbanden, horloges of kettingen afgenomen.

Doorlopen

Wanneer iemand u op straat aanspreekt en u herkent een

van bovenstaande smoezen, loop dan gewoon door. 

Ook als u het niet vertrouwt, ga niet in op vragen en laat u

niet overbluffen. Doe de deur niet zomaar open en zeker

niet voor iemand die u niet kent. En wanneer u dat wel

doet, doe de kierstandhouder op de deur. Vraag eventueel

om een legitimatie en neem de gegevens goed in u op. Op

straat kunt u hard gaan gillen, dat zal de daders afschrik-

ken.

Is het u overkomen, neem dan contact op met de politie

ook wanneer het na een paar dagen pas ontdekt wordt. Bij

heterdaad belt u altijd 112. Geloof me, we komen voor dit

soort zaken liever te vaak dan helemaal niet!

De eerste editie van de Pitchwedstrijd, een initiatief van het

Haags Retailpunt, is met vijf winnende concepten een

groot succes. Voor de Theresiastraat kwam PR en marke-

tingbureau Smith Communicatie als winnaar uit de bus

met het voorstel voor een magisch kerstevenement.

“In de Theresiastraat vinden gedurende het hele jaar leuke

evenementen plaats, maar wij hebben nog nooit gezamen-

lijk een speciale activiteit georganiseerd rondom het kerst-

thema”, aldus Marcel de Zeeuw van de winkeliers-

vereniging van de Theresiastraat. “De reden voor ons om

mee te doen aan de Pitchwedstrijd van het Haags Retail-

punt is simpel: wij willen graag met een lokale, creatieve

partner extra aandacht geven aan gezellig samen zijn tij-

dens de feestdagen”.

De winkeliersvereniging krijgt maximaal € 2.500 om de

projecten uit te werken.

Bezuidenhout heeft twee wijkagenten: Evert-Jan Rusticus en

Ernst Käuderer. Zij zijn de schakel tussen wijkbewoners en 

politie als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. 

Evert-Jan Rusticus (Foto: Willem Verheijen) 

Theresiastraat kiest voor magische kerst
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“Al die appartementen hebben niet alleen een enorme im-

pact op direct omwonenden, maar juist ook voor de hele

wijk. Denk dan aan de parkeerdruk, verkeersstromen, groen

in de wijk en voorzieningen zoals scholen, winkels en zorg”,

legt Jonneke Thijssen uit. Thijssen maakt onderdeel uit van

de werkgroep Bezuidenhout Leeft! In deze werkgroep zit-

ten onder andere stedenbouwkundigen, architecten en in-

formatieanalisten. Thijssen: “En wijkbewoners zonder

inhoudelijke expertise, zoals ik. Betrokkenheid bij de wijk is

wat de werkgroep bindt”.

Samenhang aanbrengen

“In onze ogen pakt de gemeente ieder bouwproject teveel

op als los project zonder voldoende rekening te houden

met de samenhang van andere bouwprojecten. Wij maken

ons zorgen over de effecten op de wijk van al deze bouw-

projecten tezamen. Want ja, er zijn allerlei normen op het

gebied van parkeren, groen, openbaar vervoer, scholen,

zorg, etc. om rekening mee te houden. Met de werkgroep

hebben we hier een overzicht van gemaakt. Nu is het tijd

voor de volgende stap: het bouwen van een softwareappli-

catie. Hiermee moet je heel eenvoudig kunnen zien wat de

bouw van die ene woontoren betekent voor bijvoorbeeld

Explosieve stijging woningen Bezuidenhout

Het woningaanbod in Bezuidenhout breidt de komende jaren

zeer sterk uit. Door verschillende bouwprojecten komen er meer

dan 1600 appartementen of studio’s bij. Er zijn plannen in de

maak voor mogelijk nog eens 700. Wat betekent dit voor de

leefbaarheid in de wijk? Werkgroep Bezuidenhout Leeft brengt

dit letterlijk in beeld.

Jonneke Thijssen ondertekent namens de Werkgroep Bezuidenhout

samen met de heer Dullemond van StrateGis het contract voor de

bouw van de softwareapplicatie. (Foto: Willem Verheijen)

Huidige projecten

n    De gouverneur - Johannnes Camphuijsstraat: 16 appartementen

n    De Monarch 3 - Beatrixlaan: 248 huurappartementen

n    CJG - Koningin Sophiestraat: 66 huurappartementen

n    Defensie - Marialaan: 112 appartementen/83 studentenstudio's (gereed)

n    TNO - Stolberglaan/Marialaan: 146 huur/koopappartementen

n    De Grotiusplaats - Prins Clauslaan: 601 huur/koopappartementen

n    Sociale Zaken - Anna van Hannoverstraat: minimaal 350 appartementen

n    Carolina van Nassaustraat 28: 12 appartementen

Toekomstige projecten (aantallen zijn schattingen)

n    Kavel Conservatorium: 100 woningen

n   Kavel KPN Beatrixlaan: 100 woningen

n   Kavel Buitenlandse zaken: 300 woningen

n   Batavia (Azivo) - Laan van NOI: 140 woningen

n    Sociale Zaken - Anna van Hannoverstraat: minimaal 

      200 extra appartementen

parkeren of scholen, in samenhang met die andere ge-

plande toren. Ontstaan er rode vlekken of valt het allemaal

wel mee? Neem bijvoorbeeld scholen. Bij de bouw van ap-

partementen denk je niet zozeer aan gezinnen met kinde-

ren, maar met de komst van zoveel appartementen heeft

dat wel degelijk gevolgen voor de basisscholen. Dat kan

niet anders. Misschien moet er nu al nagedacht worden

over uitbreiding, maar op welke school dan?”, vertelt Thijs-

sen. 

Betrokkenheid creëren

Thijssen wil graag benadrukken dat de werkgroep niet

tegen nieuwbouw is. Thijssen: “Het gaat om het creëren

van betrokkenheid. De applicatie moet onze wijkbewoners

in een vroeg stadium van nuttige en objectieve informatie

voorzien. Deze informatie kan dan weer gebruikt worden

om allerlei zaken aan te kaarten bij gemeente of project-

ontwikkelaars. De gemeente werkt met ons samen in dit

initiatief. Zij zien ook voordelen in onze aanpak. Wij hebben

een subsidie gekregen voor de bouw van de applicatie.

Daarnaast helpen zij ons met het leveren van de nodige in-

formatie. En wethouder Wijsmuller ziet graag andere wij-

ken van Den Haag aanhaken. Zo ver zijn we nog niet. In

januari verwachten we de conceptversie van de applicatie.

Vervolgens zullen we wel wat tijd nodig hebben voordat

het echt af is”.

Mark Hoogland



In 2018 wordt het stadsdeelplan geactualiseerd: welke on-

derdelen van de wijk gaan we aanpakken, wat kunnen we

verder verbeteren op het gebied van openbare ruimte, ver-

keer, leefbaarheid. Hoe kunnen we veiligheid en welzijn van

alle bewoners verder verbeteren? De antwoorden op deze

vragen gaan het stadsdeelkantoor helpen om de juiste keu-

zes te maken. Daarom waren medewerkers van het stads-

deelkantoor op 28 oktober op het basketbalveld om dit aan

buurtbewoners te vragen. (Foto: Peter Vermeer)

De klankbordgroep heeft een wensenlijst gemaakt. In de

wensenlijst staan veel verbeteringen, zoals de aanpak van

de bestrating, het goed bijhouden van alle groenvoorzie-

ningen etc. Op 20 september jl heeft een aantal leden van

de klankbordgroep een wandeling gemaakt met stadsdeel-

wethouder Bruines. De klankbordgroep heeft de wethou-

der laten zien welke verbeteringen er allemaal in de wijk

mogelijk zijn. Zo hebben we lang stilgestaan bij de Anna

van Buerenstraat: een van de toegangswegen naar Bezui-

denhout West. Op 8 november hebben we deze wandeling

herhaald met een lid van de gemeenteraad.

De klankbordgroep kent twee werkgroepen: een voor

Ruimtelijke Ordening en een voor Welzijn en Beheer. De

laatste werkgroep is bezig met het Bezuidenhout-West-

pakket dat alle bewoners van deze wijk krijgen.

De klankbordgroep komt vier maal per jaar bij elkaar in het

wijkcentrum aan het Jan van Riebeekplein 90. In de perio-

des tussen de vergaderingen gaan de werkgroepen aan de

slag.

Wilt u ook meedoen? Wil u de wensenlijst voor de wijk in-

zien of ontvangen; wilt u meer informatie, neemt u dan

contact op met het wijkcentrum 070 - 205 2550 of

j.dewit@voorwelzijn.nl 

Bezuidenhout-West Nieuws

Sinds 1 maart 2017 staat Streetsport op het Jan van Riebeekplein. Wij

staan drie dagen op het plein. Wij bieden de sportactiviteiten: voetbal,

basketbal en tennisclinics. Deelname is helemaal gratis.

Daarnaast organiseren wij ook basketbal-, voetbal- en tennistoer-

nooien. Ben je tussen 10 en 12 jaar en wil je meesporten, dan ben je van

harte welkom. Meld je aan bij een van onze sportleiders.

De wijk wordt verder aangepakt

Streetsport

Journalist/

redacteur gezocht!

Lijkt u het leuk om verslag te leggen over wat er in Bezui-

denhout West speelt? Wilt u op pad in uw eigen wijk? Wilt

u bijzondere wijkbewoners treffen? Kunt u hiervan een

leuk artikel maken? Dan zoeken we u. Stuur een mail naar

j.dewit@voorwelzijn of bezuidenhoutnieuws@gmail.com;

hier kunt u ook terecht voor meer informatie.
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Bezuidenhout West zet de wijk op de kaart
De klankbordgroep is gestart om met bewoners van Bezuiden-

hout West onderling te praten over welke verbeteringen er in de

wijk nodig zijn. De meeste onderwerpen gaan tot nu toe over de

openbare ruimte. Als er overeenstemming is over een gezamen-

lijk onderwerp, wordt dit vervolgens besproken met de ge-

meente.

Kerstactiviteiten

In de week voor kerst kunt u in het wijkcentrum Bezuidenhout-

West terecht om kerstkransen, kerstkaarten en kerststukjes maken.

Gezamenlijk maken we de mooiste dingen voor in huis. Voor een

kerststuk dient u zelf een bakje mee te nemen, waarin u uw kerst-

stuk kunt maken. Op dinsdag 19 december beginnen we 14.00 uur

voor de volwassenen; de kinderen starten om 15.00 uur. Op woens-

dag 20 december gaan we verder vanaf 14.00 uur.



Bezuidenhout-West Nieuws

AED in het wijkcentrum
De AED is geplaatst en nu voor de getrainde vrijwilligers dag en nacht

toegankelijk. De AED hangt naast de ingang van het wijkcentrum aan

het Jan van Riebeekplein.

Wikipedia verklaart: “Een automatische externe defibrillator (AED) is een draag-

baar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met hart-

falen. De AED dient op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toe

met als doel dat het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen.”

De werkgroep AED zorgt dat in heel Haagse Hout de AED’s altijd bereikbaar zijn.

In Bezuidenhout West is dat nu goed gelukt.

Veel voortuinen in Bezuidenhout West

zien er goed uit. Toch groeien alle planten,

heesters en bomen elk jaar weer hard. Dat

merken we elk jaar met de Opfleuracties.

Samen met Haagwonen en Stadsdeelkan-

toor Haagse Hout zijn wijkbewoners ge-

start met een werkgroep Groen. Hierin

bespreken ze wat ze kunnen doen om het

tuinonderhoud van de voortuin makkelij-

ker te maken. 

Er is een professionele tuinman bereid ge-

vonden om een prijs te maken.

De bedoeling is dat de tuinman in een

korte periode zoveel mogelijk voortuinen

aanpakt. Dan kan er efficiënt en goedko-

per gewerkt worden. Binnenkort gaat er

een brief aan de bewoners met een voor-

tuin of ze hieraan mee willen doen. Via

deze krant houden we u op de hoogte van

de vorderingen. 

Wilt u meer weten over de werkgroep

Groen; komt u dan langs op het wijkcen-

trum of bel met 070 - 205 250.

Wat is belangrijk voor de wijk?

Op 28 oktober om 12 uur werd Bezuidenhout-West verrast door een oudhollands

draaiorgel dat door de wijk trok. 

Naast het orgel twee enthousiaste ambtenaren die bewoners probeerden te verlei-

den om naar het Spoorcourt te komen.

Dit was het startpunt van een wijkactiviteit georganiseerd door: de gemeente Den

Haag, Stichting VOOR Welzijn en Stichting Streetsport.

Op het Spoorcourt stond een witte pagode, het mobile hopje ofwel het Hop Hopje,

een heuse barista en een oudhollandse poffertjeskraam.

Jong en oud werd door de gemeente gevraagd om aan te geven op een ansichtkaart

welke onderwerpen zij belangrijk vinden voor Bezuidenhout-West.

In totaal werd door 24 bewoners een kaart ingevuld en daarnaast gaven veel men-

sen op daarvoor bestemde whiteboards per onderwerp ideeën door.

De onderwerpen waaruit mensen konden kiezen waren:

Voor elkaar zorgen, de buurt socialer maken.

Mooie buitenruimte door verbetering van de openbare ruimte.

Wijkactiviteiten samen met nieuwe bewoners.

Beter afstemmen van ontwikkelingen rondom het CS en de wijk.

Stimuleren sociaal ondernemerschap.
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Nog mooiere voortuinen

Het Jan van Riebeekplein is opgeknapt. Alle

boomspiegels zijn aangepakt en het plein ziet er

beter uit. Foto’s: Peter Vermeer

Lichtjes aan!
Op donderdag 14 december rond 19.00

uur zal de stadsdeeldirecteur weer offi-

cieel de lichtjes aansteken in de grote

boom op het Jan van Riebeekplein. Op

die avond zal ook het Bezuidenhout-

West-pakket uitgedeeld worden. Hierin

vindt u veel informatie over de wijk en

over het wijkcentrum. Onder het genot

van een oliebol kunt u kiezen welke

onderdelen in de wijk, volgens u, het

snelst aangepakt dienen te worden.

Het stadsdeelkantoor gaat met de uit-

slag van deze enquête aan de slag om

de wijk verder te verbeteren. U krijgt

hierover nog een oproep in de bus.



We heten u graag van harte welkom.

Theresiastraat 75 & 182, ‘s-Gravenhage

Albert Heijn Theresiastraat,

Theresiastraat 75, ‘s-Gravenhage

Openingstijden: 

Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 

22.00 uur. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

Albert Heijn Theresiastraat,

Theresiastraat 182, ‘s-Gravenhage

Openingstijden: 

Maandag t/m zaterdag 

van 08.00 tot 22.00 uur. 

Zondag van 12.00 tot 

22.00 uur.
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Afgestudeerd in grafische vormgeving aan de Koninklijke

Academie van Beeldende Kunsten bracht Gudrun Seijsener

Balkan’s Finest samen met studiegenoot en fotograaf Iris

Uffen uit in 2013. Het ‘documentair kookboek’ brengt de

eetcultuur in zes Balkanlanden na het uiteenvallen van Joe-

goslavië fraai in beeld. "In een tijd waarin je alleen over de

oorlog hoorde, waren wij benieuwd wat er van de eetcul-

tuur nog intact was en hoe de nieuwe landen - ontstaan uit

één oersoep - hun eigen eetcultuur neerzetten.” De 24

dagen durende reis die aan het maken van het boek vooraf-

ging, omschrijft Gudrun als een feestje. “Ik zou zo’n reis

graag nog eens maken, zeker gecombineerd met het eten.”

Onder meer ter promotie van het met behulp van crowd-

funding tot stand gekomen boek lieten Gudrun en Iris Ne-

derlanders ook zelf van de Balkan-keuken proeven, zoals op

het festival Life I Live. “En ik heb ook eens voor iemand uit

Bezuidenhout een Balkan-diner thuis gekookt.”

Keus

In het jaar dat het boek verscheen, ging Gudrun aan de slag

in de keuken van PAN. “Ik combineerde het werk als zelf-

standig grafisch vormgever al met werken in de horeca. Ik

ben bij PAN begonnen als lunchkok en ben er verder intern

opgeleid door de toenmalige chefkok. Toen hij stopte, ben

ik gevraagd de avond over te nemen en heb ik de keus ge-

maakt 100 procent voor het koken te gaan. Ik zie koken nu

echt als mijn vak.”

Na een jaar elders te hebben gewerkt keerde Gudrun begin

dit jaar terug bij PAN. “Toen mijn oud-collega Fedde van

Foeken de zaak had overgenomen vroeg hij of ik terug

wilde komen.” Bezuidenhout heeft Gudrun voornamelijk

leren kennen door haar werk. “De Bezuidenhouters die ik

ken, komen hier geregeld eten. Overdag zijn dat veel men-

sen van kantoor en ‘s avonds vooral uit de buurt.” Zou het

niet makkelijker zijn hier ook te komen wonen? “Ik kom zelf

uit een boerendorp (Langeraar in Zuid-Holland, red.) van

waar ik kilometers naar school moest fietsen. Dan is de af-

stand van mijn huis in het Regentesse-/Valkenboskwartier

naar hier niets.”

Een passie voor grafische vormgeving én voor koken bracht 

Gudrun Seijsener tot het maken van het bijzondere kookboek

Balkan's Finest. In de keuken van het Bezuidenhoutse restaurant

PAN brengt zij haar kookkunst in de praktijk.

Bijzondere buur: Gudrun Seijsener

Gudrun Seijsener maakt bij PAN 

kookpassie tot vak

Gudrun Seijsener, helemaal op haar gemak in de keuken van PAN.

Recept van Gudrun uit Balkan's Finest.

(foto’s: Yorieke de Vet)

Roeland Gelink



hwwzorg.nl

Theresiastraat 248 - 2593 AW - Den Haag - T 070 3858404
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Did you 
know that…

■ ■ ■ Bezuidenhout (including Bezui-

denhout-West) has 16,519 inhabitants

this year? Out of this total, 8,786 are

Dutch, 736 Indonesian, 672 Surina-

mers, 672 East Europeans, 304 Antille-

ans, 279 Moroccans, 2,574 listed as

Western foreigners and 2,275 listed as

non-Western foreigners? (Source: The

Hague in numbers)

■ ■ ■ Forest ranger Thomas van der Es

was searching for a special squirrel in

Haagse Bos last month? The squirrel

was Animal of the Month on NPO

3FM’s Weekend wine and radio pro-

gramme.

■ ■ ■ BOB's gift shop in the Theresia-

straat is going to close? There will be

a clearance sale on Saturday 9, 16 and

23 December.

■ ■ ■ The new Dutch thriller 'On the

run for truth' is partially set in Bezui-

denhout and Mariahoeve? The book

was written by a promising new

Dutch writer Boudewijn Notenboom.

■ ■ ■ Mymers indoor archery court is

still on for December and January.

Walk-ins on Saturday's and Sunday's

from 14:00 - 17:00 and Wednesday's

from 14:00 - 16:00. More info:

mymer.nl

For more news check 

www.bezuidenhout.nl
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Up on the rooftop

While I’ve been going about my business, the building on the cor-

ner of Koningin Marialaan and Theresiastraat has been shapeshif-

ting from the Marine Department of Defense, to ugly anti-squat

residence to the sleekly renovated QM Studios. Although it would

be fun to know about the top-secret goings-on during its military

days, the building’s latest metamorphosis into QM Studios caught

my interest. 

Property manager Jerry Reijchard was kind enough to give me the

specs. QM (Queen Maria) Studios has 160 studios and 35 larger

units, many with balconies. The first tenant moved in on August

30th, 2017 and it’s now full. It’s not just student housing. There are

85 working professionals and 110 students, with a mix of 40% fo-

reigners and 60% Dutch.  

A quick tour gave me the sensation of stepping into a brand-new

automobile: Efficient design, latest technology, big views. Light in-

teriors and large windows expand the living spaces. Amenities in-

clude basement-level bicycle parking and storage, a ground floor

mini-gym, washers you can reserve online and high-tech security.

An airy lounge on each floor and a residents-only Facebook page

create platforms to connect. 

“We’ve applied for a permit for a rooftop deck terrace,” Reijchard

said. “You have to see the view.” 

We took the elevator to the top and the world opened up. Bezui-

denhout from above is a pretty site, the autumn hues of Haagse

Bos creating a stunning backdrop.

I hope their permit gets approved soon. What better place to bring

in the new year than up on the rooftop? 

Kristin Anderson

www.authorkristinanderson.com

EXPATS

Foto: (Willem Verheijen)



(Advertorial )

Energie van Hollandsche bodem heeft de (leg)plannen en

tekeningen klaar. Afhankelijk van het weer start de bouw

van het zonnepark eind dit jaar of begin volgend jaar. 

“De bouw van de installatie neemt gemiddeld zo’n twee tot

drie maanden in beslag. We beginnen met de onderstellen.

Daarop plaatsen we de zonnepanelen en brengen we de 

bekabeling en de omvormers aan.” Vertelt Erik Zweers van

Energie van Hollandsche bodem. Daarna kan netwerkbe-

heerder Enexis het zonnepark aansluiten op het elektrici-

teitsnet. “In de winter en het vroege voorjaar is het aantal

zonne-uren beperkt en wekt de installatie maar weinig

stroom op. Vanaf april en vooral mei wordt dat anders. Op

dat moment moet de installatie helemaal gereed zijn om

volop te kunnen draaien, waarmee de eerste duurzame

zonne-energie op ‘t Oor - en dus van de coöperatie en de

deelnemers - wordt opgewekt.”

Samen met de wijk

Vorig jaar heeft Energie van Hollandsche bodem al zonne-

panelen geplaatst in Bezuidenhout. Op het dak van de 

Bezuidenhut, het duurzame wijkpaviljoen, zijn er 30 neer- 

gelegd. En nu dus het Zonnepark. “We zijn erg blij met de

samenwerking met de gemeente. Zeker ook met de samen-

werking met wijkvereniging Bezuidenhout. Zij willen van de

wijk de meest duurzame wijk van Den Haag maken. Nou,

daar dragen we natuurlijk graag een steentje aan bij. En hoe

mooi is het dat iedereen uit de wijk dat ook kan doen. Ieder-

een die zonne-energie op wil wekken en geen zonnepane-

len op het eigen dak kan of wil, kan meedoen met als extra

voordeel een lagere energierekening”. 

Volgend voorjaar is het zonnepark Het Oor dus klaar en is de

opening.

U kunt nog meedoen!

U kunt nog deelnemen in het Zonnepark. Woont u in Bezui-

denhout en/of heeft u een van de volgende postcodes 2244,

2245, 2511, 2514, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595 en 2596 dan kunt

u meedoen in het collectieve zonnepark en uw eigen 100%

groene stroom opwekken. 

Tot september hadden 37 huishoudens uit de wijk zich aan-

gemeld en panelen gekocht of gereserveerd. Inschrijven kan

vanaf twee zonnepanelen. Een zonnepaneel kost eenmalig

€ 336. Daarnaast betaalt u per paneel nog € 6,50 aan kos-

ten voor de administratie, verzekeringen en onderhoud. 

Doet u mee, dan bent u automatisch lid van de coöperatie 

’t Oor Den Haag. De coöperatie bestaat uit alle eigenaren

van de zonnepanelen samen. Als lid profiteert u van de af-

trek energiebelasting over de hoeveelheid energie die u op-

wekt met het aantal panelen waarmee u participeert. Uw

energiebedrijf verzorgt de verrekening op uw energiereke-

ning. Die zal lager zijn dan u gewend bent. Zie voor meer in-

formatie en een handig rekenmodel die voor u de

investeringen en opbrengsten uitrekent: 

www.evhb.nl/bezuidenhout

Volgend jaar ziet het stukje Bezuidenhout aan de Loolaan tussen de spoorwe-

gen er toch wat anders uit dan nu. Waar nu het gras groeit en een pony en een

kudde schapen lopen, ligt dan Zonnepark ‘t Oor. Dan met 5700 zonnepanelen

voorlopig het grootste zonnepark van Den Haag. 

Zonnepark ‘t Oor in de startblokken 
(en u kunt nog meedoen)
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Wist u dat…
■ ■ ■  Bezuidenhout (inclusief Bezui-

denhout-West) dit jaar 16.519 inwoners

telde? Van hen zijn 8.786 van Neder-

landse afkomst, 736 Indonesisch, 672

Surinaams, 672 Oost-Europees, 304 An-

tilliaans, 279 Marokkaans, 2.574 Westers

allochtoon en 2.275 niet-Westers alloch-

toon (bron: Den Haag in cijfers)

■ ■ ■  Boswachter Thomas van der Es

vorige maand in het Haagse Bos op

zoek ging naar een eekhoorn als Dier

van de Maand voor het programma

Weekend Wijnand op radio NPO 3FM?

■ ■ ■  BOB's kadoshop aan de Theresia-

straat de deuren gaat sluiten? Op de za-

terdagen 9, 16 en 23 december is er

opheffingsuitverkoop.

■ ■ ■  Bezuidenhout en Mariahoeve het

toneel zijn in de nieuwe thriller Op de

vlucht voor de waarheid? Het boek is

geschreven door Boudewijn Noten-

boom, een nieuw Nederlands schrijfta-

lent.

■ ■ ■  De indoor-boogschietbaan van

Mymer is ook in december en januari

nog geopend. Op zaterdag en zondag

van 14.00 tot 17.00 uur en op woensdag

van 14.00 tot 16.00 uur is er vrije inloop.

Ga voor meer informatie

naar mymer.nl.  

Zie voor al het nieuws in de wijk:

www.bezuidenhout.nl
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Knallen

Heeft u al een vuurwerkvrije zone voor de deur? Op het Stuyvesant-

plein? Ergens in de Theresiastraat of rond het Van Imhoffplein? Zo’n

zone mogen we straks helemaal zelf met onze buren regelen. De ge-

meente wijst nog wel plekken aan waar sowieso geen vuurpijltje de

lucht in mag - rond ziekenhuizen en andere plekken met mensen die

niet tegen een stootje kunnen. Maar verder kunnen Hagenaars met

een hekel aan geknal en gesis hun straat tot stiltezone bombarderen

tijdens oud en nieuw.

Eerst nog even voor de proef in Scheveningen, maar als zelfs Scheve-

ningers erin slagen het strand knalvrij te houden - of vooruit: ergens

in het Belgisch Park - zullen andere stadsdelen ook wel volgen. Bewo-

ners maken dan hun straat vuurwerkvrij, de gemeente beperkt zich

tot levering van borden die precies aangeven tot hoever je een rotje

mag gooien.

Maar waarom zouden we in Bezuidenhout wachten op een proef el-

ders in de stad? We kunnen hier toch zelf onze zaakjes regelen? Zeker

in onze wijk moet dat lukken. De gemeente heeft laten uitzoeken

waar veel mensen wonen die te porren zijn voor een vuurwerkvrije

jaarwisseling en Bezuidenhout kwam uit de bus als een ‘verande-

ringsgezinde’ wijk: wij beginnen elkaar niet meteen de hersens in te

slaan als we een beetje willen sleutelen aan een aloude traditie. Onze

buren in Benoordenhout en Mariahoeve trouwens ook niet, dus wat

kan een rustige oud en nieuw in Haagse Hout nog in de weg staan?

Het moet wel ‘hyperlokaal’, vindt de gemeente, anders werkt het niet.

Hyperlokaal, dus heel erg plaatselijk. Per huis? Mijn huis is sinds ik er

woon al vuurwerkvrij. Maar ‘hyperlokaal’ mag ook best het pleintje

vóór mijn huis zijn. Vier jaar geleden klonk er op oudejaarsmiddag een

oorverdovende knal. Mijn ruiten rinkelden, maar aan de andere kant

van het pleintje lagen ze eruit, bij zeven woningen. Illegaal vuurwerk.

Op herhaling zit niemand te wachten, dus wie weet valt er te praten

over een plein waar rond het begin van het nieuwe jaar alleen het

klinken van glazen en het smakken van zoenen te horen is.

En als we dan toch bezig zijn, waarom gewoon niet onze hele wijk

knalvrij met oud en nieuw? Dan kunnen we ook zonder borden van de

gemeente die de knalgrens markeren. Voor de knalverslaafden is er

dan altijd nog Park Vlaskamp. Niet alleen vlakbij, maar geheid zonder

illegale lawinepijlen: het politiebureau zit er om de hoek.
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Hoe goed kent u de wijk? Waar bevindt zich het

hiernaast afgebeelde detail? Stuur uw ant-

woord per e-mail of brief naar de redactie 

(zie het colofon op pagina 3) en maak ook kans

op een boekenbon, beschikbaar gesteld door

Primera aan de Theresiastraat.

De afbeelding van de vleermuis in de vorige

editie is te vinden aan de gevel van de Cornelis

Houtmanstraat 14. Winnaar Ralph Schubring

mag de boekenbon ter waarde van 15 euro

komen ophalen in het wijk- en dienstencen-

trum aan de Johannes Camphuijsstraat 25. 

Huisartsenpraktijk Just Care 
070-7920024

Voor alle zorg onder één dak bent u op de juiste plek
bij Gezondheidscentrum Just Care.
Wij hebben ruimte voor nieuwe inschrijvingen. 
U kunt terecht voor Huisartsenzorg en Psychologi-
sche en Psychiatrische zorg en Maatschappelijke 
ondersteuning. Een elektronisch consult is mogelijk.
Loop gerust eens binnen of neem contact op.
U wordt direct geholpen. 
Openingstijden: op werkdagen van 8.00 tot 17.00
uur. De hele dag telefonisch bereikbaar. Er is een sa-
menwerking met Apotheek Theresia met ruime be-
zorgmogelijkheden voor uw medicatie. 

Huisartsenpraktijk Just Care - www.gcjustcare.nl

info@gcjustcare.nl - Bezuidenhoutseweg 187, 

070-7920024. 
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AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND


