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KORTING

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

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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voor 
onze 
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070-3.495.495

www.vanpaaschen.nl
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Krant niet ontvangen, 

laat het ons weten

Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant

voor Bezuidenhout-Midden en -Oost.

De krant verschijnt 5 keer per jaar in een

oplage van 8.500 exemplaren.

Bezuidenhout Nieuws 41 wordt bezorgd

in de week van 10-17 april.

Vormgeving

Leo Leeflang

Fotografie

Ariane Gordijn, Roel Rozenburg,

Willem Verheijen (cover)

Redactie

Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 

Marjon Damen, Roeland Gelink

Jarina Hamidullahkhan, 

John Hermse, Mark Hoogland, 

Ellie Melis, Evelien ter Meulen, Roos Pols,

Patrick Regan, Petra van der Vlugt, 

Arnoud Willemsen, Floor Zoet

Advertenties
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@zonnet.nl.
Jaap Venneman
Voor mogelijkheden en tarieven zie 
www.bezuidenhout.nl knop ‘wijkkrant’.

Adres

Johannes Camphuijsstraat 25

2593 CH  Den Haag

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Tarieven Bezuidenhout Nieuws
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws tegen scherpe prijzen.  

Plaats Formaat Zwart/wit Steunkleur Full color

pagina 1 x 1 x 1 x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U wilt ook graag adverteren in Bezui-

denhout Nieuws, maar u heeft nog

geen advertentie? De redactie helpt

graag met het schrijven van een pak-

kende tekst en een passende vormge-

ving tegen een schappelijke prijs.

Meer weten? Neem contact op met 

bezuidenhoutnieuws@gmail.com
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De Nieuwe Kerk, waar 

muziek tot leven komt

The Gents – Heaven

Spark – the Classical Band 

Lise de la Salle

€ 7,50 

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.

De Swart, van huis uit drukker. Nu een organisatie 

die het hele communicatietraject beheerst. En dat 

allemaal onder één dak aanbiedt. Met als filosofie: 

Press Print Play. Drie woorden die staan voor wat we 

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

te beginnen: alles op het gebied van gedrukte, geprinte 

en digitale communicatie in combinatie met mail, 

fulfilment, warehousing en logistiek. Met professionals 

die ook interim, gedetacheerd of als consultant voor 

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

adviseren, regisseren. Met maar één doel voor ogen: 

het realiseren van uw communicatiedoelstellingen.

www.kds.nl

Sinds 1998 maatwerk 
voor uw VvE
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Getuigen bombardement Bezuidenhout

'Bij geluid sirene nog steeds gevoel van gevaar'

Op 3 maart is het 69 jaar geleden dat Engelse bommen door een vergissing Bezuidenhout grotendeels verwoest-

ten. Greet Staas-Pols (toen 7 jaar), Piet van der Eijk (destijds 11) en Anneke Steins Bisschop-Keeven (18) zagen de

wijk waar zij woonden, speelden en naar school gingen in één klap herschapen in een rokende woestenij.

'Een wijk met veel herenhuizen', herinnert

Greet Staas zich Bezuidenhout uit de tijd

dat ze aan de Charlotte de Bourbonstraat,

achter de drukkerij van haar vader,

woonde. 'Een beetje deftig, een wijk op

stand met enorme huizen van suikerba-

ronnen uit Indië', weet Piet van der Eijk

nog. Hij woonde aan de andere kant van

de spoorlijn aan de Zuidoostbuitensingel,

maar ging in Bezuidenhout naar school en

voetbalde bij VUC. 'Gezellig, een goede

wijk', is de karakteristiek van Anneke Stijns

Bisschop. Haar ouderlijk huis stond aan de

Bezuidenhoutseweg.

Toen de Duitsers vliegende bommen be-

gonnen te lanceren, zorgde dat voor een

extra bedreiging voor Bezuidenhout. Tank-

wagens die bij het Staatsspoor (nu Cen-

traal Station) brandstof voor de raketten

haalden, werden regelmatig door Engelse

vliegtuigen beschoten en bij de lancering

ging vaak iets mis. 'Dat hoorde je aan het

geluid. Als dat plotseling ophield, liep het

slecht af en kwam de raket naar beneden.

En dat gebeurde nogal eens,' zegt Anneke

Steins Bisschop, wier moeder zich steeds

meer zorgen maakte. Bepakt met kleding

en voedsel zocht het gezin eind februari

per paard en wagen tijdelijk een veilig on-

derkomen aan de Weimarstraat.  

Onder de trap

Op de zaterdagochtend dat zware Engelse

bommenwerpers boven Bezuidenhout ver-

schenen, was Greet Staas thuis. 'Wij

schuilden in een kast onder de trap. Als ik

die dag naar school was gegaan, was ik er

nu niet meer geweest.' Het vallen van de

bommen zal ze nooit meer vergeten. 'Bij

het horen van een sirene heb ik nu nog

steeds het gevoel van gevaar.' 

Piet van der Eijk was het kolenpakhuis van

zijn vader ingevlucht. Al snel besefte hij

dat zich in Bezuidenhout een ramp had

voltrokken. 'Vanaf het dak van de buur-

man zag je de rook. Van de stroom vluch-

telingen hoorden we dat de hele wijk plat

lag. Een vriend van mij was die ochtend

misdienaar in de kerk aan de Bezuiden-

houtseweg. De koster werd later dood op

de stoep gevonden.'

Al snel na het bombardement ging Steins

Bisschop met haar vader kijken of hun

huis er nog stond. 'Ik zal nooit vergeten

dat we onderweg op de Bezuidenhoutse-

weg tegenover de kerk een dood paard

zagen liggen waar mensen vlees uit sne-

den.' Hun huis bleek gespaard, 'al lagen de

ramen eruit en was de voordeur ontzet.

Mijn vader heeft dat provisorisch gerepa-

reerd en die nacht zijn we thuis op de

divan blijven slapen.' 

Moordtijd

Dat Bezuidenhout nog lang littekens van

het bombardement vertoonde, werd niet

altijd door iedereen als een nadeel erva-

ren. Staas: 'Tot in de jaren 60 is er puin blij-

ven liggen. Als kind heb ik daar een

moordtijd gehad; in de overgebleven kel-

ders vond je van alles.' 'Zelfs mijn kinderen

hebben nog in het puin gespeeld', vertelt

Van der Eijk.

Als getuigen vinden zij het een goede zaak

dat het bombardement nog elk jaar wordt

herdacht. 'Op een gegeven moment

vreesde ik dat het een beetje een verplicht

nummer zou worden', zegt Van der Eijk.

'Maar het goede ervan is dat je zo kan

laten zien dat vrede niet vanzelfsprekend

is.'  

Door Roeland Gelink

Getuigen van het bombardement. V.l.n.r . Anneke

Steins Bisschop-Keeven, Greet Staas-Pols en 

Piet van der Eijk (Foto: Ariane Gordijn)

Herdenking op 
zondag 2 maart

De herdenking van het bombarde-

ment op Bezuidenhout vindt dit jaar

plaats op zondag 2 maart. 

Om 10.00 uur begint een herdenkings-

dienst in de Christus Triumfatorkerk,

hoek Juliana van Stolberglaan / Laan

van NOI. Om 12.00 uur volgt een bloe-

menhulde bij het Juliana van Stolberg-

monument, dat is geadopteerd door

de Liduina basisschool. Aansluitend is

er een herdenkingsconcert in het Ko-

ninklijk Conservatorium. 

Meer verhalen, foto's en feiten over

het bombardement vindt u op

www.bezuidenhout.nl 



Bakkerij Hans & Frans Hessing

De bakkers van de Haagsche Kakkers

Theresiastraat 131

(070) 383 50 19

Elke nacht bakken wij voor u vers 

● Speltbrood

● Speciaal Desembrood

● Koolhydraat-armbrood

● En natuurlijk lekker Biologisch brood

Iedereen kan wel eens een hel-

pende hand gebruiken…een buur

die een boodschap meeneemt 

als u ziek bent, iemand die de

hond uitlaat of een vuilnisbak

buiten zet of helpt met een klein klusje in huis of tuin.

Als vrienden of familie even niet kunnen helpen, 

is er de burenhulpcentrale. In de Haagse Hout staan 

via de burenhulpcentrale buren uit uw wijk voor 

u klaar die u graag willen helpen.  

De burenhulpcentrale is een slimme telefooncentrale 

die buren bij elkaar brengt als er iets nodig is. 

Burenhulp is voor alle leeftijden en gratis. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

de coördinator van BHC Haagse Hout Lies Bouts: 

dinsdag, donderdag en

woensdagochtend 

tel. 347 00 41 of via

l.bouts@xtra.nl

Maakt u al gebruik van de 
Burenhulpcentrale? 

Bel 070-2629999 

of kijk op 

www.burenhulpcentrale.nl

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

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op (070) 3477297

Kleine schilderruimte gezocht

Wie kan mij helpen met het vinden van een kleine ruimte voor het
maken van iconen. Daarbij denk ik aan een kelder/zolderruimte. 
Tegenprestatie of vergoeding aangeboden. Reacties naar
s.meij@xs4all.nl of via 070-389 84 78 Zuster Emmanuel
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Spaarwaterveld op de schop

Fase 1 bestaat uit het opknappen van de

achterkant van het terrein. De Krajicek

Playground wordt gedraaid. Hierdoor ver-

valt de dode hoek en ontstaat er ruimte

voor twee nieuwe speeltoestellen: een

grote klim-glijbaan burcht en een draai-

toestel waar kinderen tussen de 6 en 12

jaar kunnen spelen. Daarnaast komen er

geasfalteerde heuveltjes die geschikt zijn

voor diverse streetspelen. De werkzaam-

heden in Fase 1 duren vier tot vijf weken.

De volgende fasen van de opknapbeurt

vinden plaats vanaf 2015. Dan is er weer

geld beschikbaar en kunnen de grootste

aanpassingen worden opgepakt. De strui-

ken en de skatebaan verdwijnen. Het kleu-

tergedeelte wordt verdubbeld en krijgt

allerlei nieuwe speelmogelijkheden met

een mooi laag hekje er omheen. Aan de

kant van de Theresiastraat komt een klim-

parcours van bomen met een touwbrug,

bedoeld voor de oudere jeugd. 

Het Wijkberaad Bezuidenhout heeft zich

sterk gemaakt voor de opknapbeurt. De

gemeente presenteerde vorig jaar een

conceptplan. Na goed overleg met bewo-

ners en klanten is het uiteindelijke plan

aanzienlijk veranderd. Er komt geen open

tuin met een rozen- en een kruidentuin.

De behoefte bleek sterk te liggen op speel-

mogelijkheden voor kinderen. De hele ver-

nieuwing gaat in totaal zo’n 7 ton kosten.

Er zijn nog wensen om de faciliteiten van

het ‘Haags Hopje’ te verbeteren, maar hier

moet apart geld voor komen. 

Door Mark Hoogland

Zo zal het vernieuwde

Spaarwaterveld er straks

ongeveer uitzien. Een ge-

detailleerd plan ligt ter 

inzage op het Wijk- en

dienstencentrum 

Bezuidenhout, Johannes

Camphuijsstraat 25.

Het heeft even geduurd, maar de vernieuwing van het Spaarwaterveld gaat van start. Het sport- en speelterrein

aan de Theresiastraat wordt in fases opgeknapt. Fase 1 begint vlak na de eerste Koningsdag op zaterdag 26 april.

Veel eerder bleek niet raadzaam, om het risico te voorkomen dat de vrijmarkt op een half opengebroken 

Spaarwaterveld zou moeten plaatsvinden.
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Regisseur Paul Verhoeven, bekend van films als Turks Fruit, Soldaat van Oranje, RoboCop

en Basic Instinct, woonde in zijn jeugd in de Gerard Reijnststraat. Exclusief voor Bezui-

denhout Nieuws vertelt hij over zijn jonge jaren in onze wijk.

‘Daar, aan het einde van de straat, woonde

het meisje op wie ik verliefd was: Lonneke.’

Paul Verhoeven straalt als hij voor zijn ou-

derlijk huis aan de Gerard Reijnststraat 7

staat en de herinneringen weer boven

komen. ‘Aan de overkant woonden mijn

tante en later mijn opa, en daarnaast me-

neer Van der Klauw. Die heeft nog een gra-

naat onder ons balkon vandaan gehaald.’

Verhoeven was zes toen hij in 1943 met

zijn ouders in Bezuidenhout kwam wonen.

Zijn vader had er een aanstelling gekregen

als hoofdonderwijzer aan de Van Heutsz-

school. De ouderlijke woning stond niet

ver van de lanceerinstallaties van de

Duitse V2-raketten , die meer dan eens

door de geallieerden werden gebombar-

deerd. ‘Op een gegeven moment begon de

straat langzaam leeg te raken, ook mijn

vriendjes gingen weg. Uiteindelijk bleef

ons gezin als laatste over. Mijn vader be-

sloot toen om in te trekken bij vrienden

aan de Hoefkade. Daar hebben we twee

maanden gewoond.’ 

Eén rode gloed

Op 3 maart 1945 in de ochtend vertrokken

zijn ouders naar de Gerard Reijnststraat

om spullen uit de woning op te halen. Paul

was nog op de Hoefkade toen hij van het

bombardement hoorde. ‘Op straat keken

we naar de hemel boven Bezuidenhout.

Die was één rode gloed. De hele wijk stond

natuurlijk in de fik en míjn ouders waren

daar. Iemand legde een hand op mijn

schouder en zei dat ze wel terug zouden

komen. Maar het zag er niet best uit. Uit-

eindelijk is het gelukkig goed afgelopen,

want mijn vader en moeder waren bij het

Schenkkade viaduct toen de bommen vie-

len. Daar hebben ze onder het viaduct met

andere mensen de gebeurtenissen afge-

wacht. Door de ravage konden ze pas een

week later naar de Gerard Reijnststraat.’ 

Het puin dat nog lang in de wijk is blijven

liggen, was voor de jonge Verhoeven een

grote speeltuin. ‘Voor kinderen was het

vlak na de oorlog een fantastische tijd. De

stapels met brokstukken waren de per-

fecte plek om te spelen. Met vriendjes

haalde ik bij kapotte huizen stenen weg en

maakten we tunneltjes via welke je onder

die huizen terecht kwam. Achteraf beke-

ken natuurlijk hartstikke gevaarlijk, maar

je kon daar vreselijk goed verstoppertje

spelen.’

Eendjes kijken

In zijn puberteit ontdekte Verhoeven het

Haagsche Bos. ‘Dat lag op nog geen mi-

nuut lopen van mijn huis. Toen ik op het

Haganum zat, heb ik daar vaak gewandeld

aan het water gezeten en naar de eendjes

gekeken. Ik werd daar altijd heel filoso-

fisch van: wat is het leven nou eigenlijk

waard, bestaat er een God en bemoeit die

zich echt met ons? Terugblikkend heeft

zich op die plek toch voor een deel mijn

kijk op het leven en de interesse in het

doen en laten van mensen ontwikkeld.’

In deze tijd groeit ook zijn belangstelling

voor film. Verhoeven: ‘Ik ging vaak naar de

bioscoop. Vooral in de Boekhorststraat. In

Tahlia draaiden ze veel rouwdouwfilms.

Westerns en heel veel knokken. Daar

kwam ook lekker rauw volk en dat vond ik

wel spannend. Mijn vriendjes vonden het

maar raar dat ik daar steeds naartoe ging,

ook omdat het een hoerenbuurt was.

Maar ik heb ik daar toch veel interessante

films gezien.’

Martine

Als de taxi vanaf de Gerard Reijnststraat

de Laan van Nieuw Oost-Indië op draait,

wijst Verhoeven richting nummer 14. ‘Dat

nieuwe gebouw daar, vroeger stond op die

plek een kraamhuis. Terwijl ik om de hoek

speelde, is Martine, mijn vrouw, er gebo-

ren.’

Door Patrick Regan

Bekende Bezuidenhouter Paul Verhoeven: 

‘Ik heb hier een fantastische jeugd gehad’

Paul Verhoeven voor het ouderlijk huis aan de 

Gerard Reijnststraat 7. (Foto: Willem Verheijen)

Paul Verhoeven toen hij ongeveer 9 jaar oud was.
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Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De redactie van Bezuidenhout Nieuws heeft de programma’s van

verschillende partijen met elkaar vergeleken op hun plannen voor Bezuidenhout.

Gemeenteraadsverkiezingen

Plannen politieke partijen met Bezuidenhout

Bij het schrijven van dit artikel was nog

niet zeker welke partijen aan de verkiezin-

gen zouden deelnemen. Daarom is geko-

zen voor de programma’s van partijen die

nu twee of meer zetels in de raad hebben.

Dit zijn D66, VVD, GroenLinks, SP, Haagse

Stadspartij, PvdA en CDA. PVV, PvdD en de

Eenheidspartij hebben geen inzage in hun

programma’s gegeven. 

Overeenkomsten

Alle partijen richten hun programma’s

vooral op het centrum, Scheveningen en

Laakkwartier. Problemen in onze wijk wor-

den niet of nauwelijks benoemd. Opval-

lend is dat ruim 80 procent van de

programma’s overeen komt: meer werk,

minder regels voor ondernemers, een

groen en duurzaam Den Haag, en meer

hoogbouw in het Beatrixkwartier en

boven de Utrechtsebaan. 

Participatiemaatschappij

De afgelopen vier jaar is het begin van de

participatiemaatschappij zichtbaar gewor-

den door het verstrekken van minder sub-

sidies en de vraag naar meer vrijwilligers.

Deze trend zet de komende jaren door. Al-

leen D66 en GroenLinks willen participatie

door burgers faciliteren met minder regel-

geving.

Economie

Het Beatrixkwartier huisvest 25 procent

van de kantoorpanden van Den Haag.

Daaronder zijn leegstaande panden waar-

voor nog geen bestemming voor is. Be-

halve CDA en VVD, willen alle partijen dat

leegstaande panden makkelijker en sneller

een nieuwe bestemming krijgen. 

Alle partijen vinden dat werklozen sneller

en beter begeleid moeten worden naar

werk. De meeste partijen zoeken naar mo-

gelijkheden als stageplaatsen, samenwer-

king en ondernemerschap. VVD kiest voor

lagere uitkeringen als stimulans om te

gaan werken.

Kinderopvang 

Net als vier jaar geleden staat in alle pro-

gramma’s, behalve SP, dat er goede, betaal-

bare en toegankelijke opvang voor

kinderen moet zijn.

Scholen en onderwijs

De scholen ontvingen de afgelopen vier

jaar geld om te investeren in hun gebou-

wen en pleinen. Alle partijen willen Brede

Buurtscholen en passend onderwijs, voor

zowel kinderen met achterstand als geta-

lenteerde kinderen. De meeste partijen

willen meer vakken, zoals cultuur, sport en

maatschappijleer. VVD wil terug naar de

kernvakken. D66 en PvdA willen kinderen

al met 2,5 jaar leerrecht geven.

Openbare ruimte voor senioren 

en kinderen

Er wonen relatief veel kinderen en oude-

ren in Bezuidenhout. Dit vraagt om aan-

passingen aan de openbare ruimte, zoals

veilige oversteekplaatsen. Alleen CDA

heeft dit als punt in haar programma op-

genomen. De wijk zit onder de gemeente-

lijke norm van speelruimte, maar volgens

alle programma’s krijgen kinderen meer

speelruimte. 

Zorg

Alle partijen willen zorg wijkgericht orga-

niseren met een wijkverpleegster als spil

Bezuidenhout zit onder de gemeentelijke norm

van speelruimte, maar volgens alle programma’s

krijgen kinderen meer speelruimte. 

(Foto: Bert Carati)
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Afgelopen vier jaar

Jacob Snijders, voorzitter van het Wijk-

beraad Bezuidenhout, stelt dat in de

afgelopen vier jaar alle politieke par-

tijen even betrouwbaar waren in het al

dan niet waarmaken van hun beloften.

Wel ziet hij verschillen in de samen-

werking met het wijkberaad: ‘SP, HSP,

GroenLinks, D66 en PvdA zijn geïnte-

resseerd in onze problemen en denken

mee. VVD en CDA zijn minder toegan-

kelijk voor onze argumenten. De PVV

heeft de afgelopen vier jaar geen be-

trokkenheid getoond.’
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Het bestemmingsplan voor Bezuidenhout zal waarschijnlijk op het onderdeel dakopbouwen worden vernietigd.

Dat verwacht het Wijkberaad Bezuidenhout nadat de Raad van State de gemeente op 20 januari flink op de 

vingers tikte over het plan. Eind februari doet de Raad uitspraak. 

in het team. In tegenstelling tot de andere

partijen, zegt GroenLinks duidelijk liever

meer betaalde krachten dan mantelzor-

gers te zien. VVD wil diverse budgetten

(wonen, zorg, werk) samenvoegen.

Integratie, discriminatie en emancipatie

Alle partijen zijn tegen discriminatie en

voor integratie, diversiteit en inburgering.

Allochtonen en expats dienen Nederlands

te leren, vrouwen krijgen betere kansen op

de arbeidsmarkt. Alle partijen, behalve

CDA en VVD, denken aan stimulerende

maatregelen om dit te bereiken. Alleen SP

is tegen de segregatie in Den Haag.

Stadsontwikkeling.

Alle partijen wilden in 2010 meer wonin-

gen voor gezinnen en de middenklasse. De

partijen gingen akkoord met dakop-

bouwen, maar VVD, D66 en HSP zijn nu

tegen zomaar splitsen. In de programma’s

van de andere partijen staat niets over

dakopbouw. 

Betaald parkeren is uitgebreid, het aantal

parkeerplaatsen verminderd. De eerste

auto werd goedkoper, de tweede fors

duurder. Dit blijft zo. D66, SP en Groen-

Links willen parkeerplaatsen van bedrijven

gebruiken voor bewoners.

Milieu

Alle partijen willen een groen en duur-

zaam beleid en, behalve de VVD, een ge-

zonde luchtkwaliteit. Zij geven echter geen

concrete oplossingen voor het fijnstofpro-

bleem in Bezuidenhout. Alleen in het pro-

gramma van HSP staat dat

grondwaterproblemen moeten worden

opgelost. Geen partij is tegen onder-

grondse afvalcontainers. VVD wil grofvuil

nog maar een keer per jaar ophalen.

Door Ellie Melis

Lijsttrekkersdebat

Zaterdag 8 maart vindt er een lijsttrekkersdebat plaats in het Wijk- en dienstencen-

trum, Johannes Camphuijsstraat 25. Inloop: 15.00 uur. Begin debat: 15.30 uur. Bij het

ter perse gaan van deze Bezuidenhout Nieuws hadden vertegenwoordigers van

Haagse Stadspartij, VVD, D66, GroenLinks en PvdA al toegezegd over hun plannen

met de bewoners van Bezuidenhout in debat te willen gaan. Mocht u nog twijfelen

welke partij uw stem krijgt, kom dan ook.

Bestemmingsplan waarschijnlijk deels van tafel

Naar de hoogste bestuursrechter van het

land stappen, is ook voor Jacob Snijders,

voorzitter van het Wijkberaad Bezuiden-

hout, geen dagelijkse kost. En alhoewel hij

zichzelf gekscherend een straatvechtertje

noemt, geeft hij eerlijk toe ‘best zenuw-

achtig’ te zijn geweest om voor de Raad

van State het bestemmingsplan van de ge-

meente aan te vechten. ‘Het zal wel weer

over de puntjes en komma’s gaan en niet

om de zin van een wet’, vermoedde hij.

‘Maar de raadsvoorzitter ging zeker wat

betreft de dakopbouwen precies in op

onze eisen en legde bij haar vragen aan de

gemeente de vinger op de voor ons zere

plekken.’ 

1.500 dakopbouwen

Een van de belangrijkste pijnpunten voor

het wijkberaad is dat het bestemmings-

plan de bouw van 1.500 dakopbouwen

toestaat en zonder randvoorwaarden de

leefbaarheid in vooral Bezuidenhout-Oost

zal aantasten. Volgens de gemeente zullen

de dakopbouwen - in tegenspraak met

haar eigen beleid - nauwelijks tot meer

parkeerbehoefte leiden. Maar tijdens de

zitting moest de gemeente toegeven geen

onderzoek te hebben gedaan om die uit-

spraak te kunnen staven. Ook stelde de

raadsvoorzitter vast dat de gemeente een

fout heeft gemaakt door een vergunning

af te geven voor een opbouw in de Carel

Reinierszkade. Maar dat probleem moet de

gemeente zelf oplossen.

‘Nog niet gewonnen’

Snijders: ‘Ik was blij verrast door de consta-

tering van de voorzitter dat het bestem-

mingsplan geen conserverend karakter

heeft, maar ten aanzien van dakopbouwen

een flink aantal wijzigingen bevat. Dat be-

tekent dat de gemeente nieuwe ontwikke-

lingen in het plan zou moeten opnemen.

Maar het is afwachten. In de zaal ging het

er scherp aan toe, maar uiteindelijk komt

er misschien een genuanceerder oordeel

uit. Dus ik ben nog niet tevreden omdat

we nog niet gewonnen hebben, maar wel

voldaan, omdat de voorzitter onze iden-

tieke argumenten heeft gebruikt. Alleen

op onze eisen over de grondwaterstand

kon ze niet ingaan, omdat we die verkeerd

hadden benoemd. Sowieso hebben we de

groenperkjes in Bezuidenhout-Oost gered.

En daar gaat het om, om het behoud van

de leefbaarheid in onze wijk.’

Door Fred Geelen

Jacob Snijders: ‘Het gaat om het behoud van de

leefbaarheid in onze wijk.’ (Foto: Willem Ver-

heijen)



In oktober 1988 namen de broers het res-

taurant, dat begin jaren 70 door hun ou-

ders was geopend, over. ‘Onze ouders zijn

na twee of drie jaar gestopt’, vertelt Frank.

‘Hun compagnon is daarna alleen verder

gegaan. Toen we hoorden dat het te koop

stond, grepen wij onze kans.’

Onder het bewind van de broers onder-

ging La Viña een flinke verandering. Frank:

‘We begonnen als tapasbar, maar na an-

derhalf jaar werd het meer een bistro.’ Nu

is het volgens Roy een ‘gezellig en knus’

restaurant.

Ministers

Wat La Viña uniek maakt, weet Frank wel.

‘We hebben nog steeds dat Zuid-Europese

interieur. Dat geeft een warm uiterlijk. Ook

door de ligging hebben we altijd wel aan-

loop van kantoren en bedrijven. Van ieder

kabinet zijn er wel een aantal ministers

over de vloer geweest, maar buurtbewo-

ners komen ook regelmatig wat eten.’

Grote hobby van Roy Opgenhaeffen is de

jacht. ‘Op dinsdagen ga ik altijd jagen. Op

haasjes, fazanten en eenden. Soms ga ik

ook een weekend naar Duitsland. Dan kom

ik met herten, reeën of wilde zwijnen

thuis. Die serveren we dan en dat voegt

heel wat toe. We hebben zelfs klanten die

eerst even bellen om te vragen wat ik die

dag geschoten heb.’

Door Patrick Regan

La Viña, van barretje naar Zuid-Europees restaurant

De broers Frank en Roy Opgenhaeffen vierden onlangs het 25-jarig jubileum van restaurant La Viña, in de 

Theresiastraat. ‘In een kwart eeuw zijn we veranderd van een barretje waar je wat kan eten, in een restaurant

waar je wat kan drinken.’

12

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

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

op precies dezelfde plek als dat de kaart ooit is gemaakt. Zie dit keer de verschillen in de 2e Louise de Colignystraat in 1938 en in 2013. 

ThansToenToen
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‘We hebben al heel

wat ministers over de

vloer gehad.’ V.l.n.r.

Chefkok Joeri Roden-

rijs en Roy en Frank

Opgenhaeffen. (Foto:

Ariane Gordijn)
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‘We hebben geluk’, zegt Van Leeuwen als

een eekhoorn zich laat fotograferen. Zo

vaak laten de schuwe beestjes zich niet

portretteren. Ze wijst naar een bolletje van

takken en twijgen dat in een boom tussen

de stam en een tak zit. Dat is een eek-

hoornnest, wat rommeliger dan een vogel-

nest en van binnen bekleed met mos. In

zijn territorium heeft een eekhoorn er vijf

of zes, om altijd snel te kunnen schuilen

als er gevaar of slecht weer dreigt. Boven

de boomtoppen zien we de buizerd cirke-

len die ook hier in de buurt woont.

Rosse woelmuis

‘Met de eekhoorns gaat het best goed’,

zegt Van Leeuwen. Volgens een voorlopige

telling van zoogdieren in opdracht van de

gemeente zijn er nu zo’n twintig eek-

hoorns in het Haagse Bos. Een camera in

de ecotunnel tussen het bos en de Koe-

kamp legde ook drie soorten muizen vast:

de bosspitsmuis, de bosmuis en de rosse

woelmuis. ‘Dat is een hele leuke soort om

in het bos te hebben’, weet Van Leeuwen

over de laatste soort. ‘Het is niet een typi-

sche bosbewoner.’

Het is een teken dat het goed gaat met

het bos. Lage struiken en kruiden krijgen

weer een kans sinds het Haagse Bos een

paar jaar geleden is uitgedund. In het bos

staan veel beuken die met hun dichte

boomkronen geen licht doorlaten. Door

het bos uit te dunnen komt er weer meer

licht op de bodem en krijgt de volgende

generatie bomen de kans om te groeien.

Vos

Zoogdieren profiteren dus ook van dit on-

derhoud. Grotere dieren als reeën en vos-

sen komen weer meer in het bos voor. Ook

zij houden zich vaak schuil, maar ze laten

natuurlijk wel hun sporen na. Van Leeu-

wen hurkt bij een dode boomstam waar

een paar veren liggen, waarschijnlijk van

een houtduif. Aan de punten van de veren

zitten nog stukjes huid. Dat wijst erop dat

de duif ten prooi viel aan een vos, die bij

zijn maaltijd veel grover te werk gaat dan

bijvoorbeeld een buizerd.

Niet ver daar vandaan liggen kleine keu-

teltjes op de bosgrond bij een holletje. Die

zijn van een konijn, een dier waarmee het

na jaren van ziekte ook weer goed gaat.

Tussen de wortels van een boom zit een

groter gat waarin ook konijnen zitten,

maar dat vroeger wel eens een vossen-

burcht geweest kan zijn.

Van Leeuwen is best te spreken over al die

soorten in de 85 hectare van het Haagse

Bos. ‘Zo groot is dat niet, maar dat we hier

deze rijkdom vinden is heel bijzonder. Daar

zijn we trots op.’ 

Door John Hermse

Ze laten zich niet altijd zien, maar het Haagse Bos zit vol met zoogdieren. Muizen,  

konijnen, hermelijnen, wezels en grotere dieren als reeën en vossen. We gingen naar ze

op zoek met Staatsbosbeheer boswachter Jenny van Leeuwen.

Boswachter Jenny van Leeuwen bij de ecotunnel.

(Foto’s: Willem Verheijen)

Eekhoorn toch door de fotograaf ‘gevangen’. 

Buren in het Haagse Bos 

De buizerd en de eekhoorn 
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Bijzondere buur Peter Striekwold

‘Bijen blijven boeien’

Peter Striekwold zwaait de scepter over

twee bijenvolken. Een volk bestaat uit

60.000 tot 80.000 bijen. Dat klinkt als een

hoop werk, maar volgens Striekwold, die in

de Jacob Mosselstraat woont, valt dat best

mee: ‘In de winter maak ik de kast één keer

open voor een behandeling tegen onge-

dierte. In de periode tussen mei en sep-

tember kijk ik eens in de twee weken of de

bijen nog genoeg ruimte en voer hebben.

Want is dat niet het geval, dan vertrekt de

koningin en ben je zo de helft van je volk

kwijt. In het najaar kun je in principe de

honing oogsten en voer je de bijen suiker-

water, als vervanging voor de honing, want

dat is eigenlijk hun voedsel in de winter.

Als je geluk hebt, oogst je met een volk 

30 kilo in een jaar. Afgelopen jaar had ik

uit twee volken samen 12 kilo, daaraan kun

je zien dat ik nog een beginner ben. Maar

de opbrengst hangt ook af van andere fac-

toren, zoals het weer of de omvang van

het volk dat uit de winter komt; als er een

zwerm vertrekt, neemt die ook een deel

van de honing mee.’

Fascinerend

Wat is zo fascinerend aan bijen? 

Striekwold: ‘Het boeiende van bijen zit

voor mij niet alleen in de geduldige en on-

voorwaardelijke toewijding van elke bij af-

zonderlijk, maar ook in hun vermogen om

als groep te overleven en problemen op te

lossen. Hoe een bijenvolk is georganiseerd

of hoe ze hun honing produceren, gebeurt

zo efficiënt. Daar wil ik graag inzicht in

krijgen en van leren. Ook voor mijn eigen

werk, want het groepsleven van bijen

heeft heel wat parallellen met hoe men-

sen of organisaties functioneren.’ 

Een van de meest fascinerende vragen

voor Striekwold is: wanneer grijp je in en

wanneer laat je de natuur zijn gang gaan.

‘Daar moet je echt een gevoel voor ontwik-

kelen om dat moment te kunnen bepalen.

Zo ben ik een aantal keren in de winter

een volk kwijtgeraakt. Wat daar de oor-

zaak van was, is me nog niet duidelijk. Was

het volk te klein om elkaar warm te hou-

den, hadden ze te weinig voer? Het kan

van alles zijn.’ 

Imkersvereniging

Bijen hebben al een tijd Striekwolds inte-

resse. Misschien door zijn grootvader, die

ook imker is geweest: ‘Mijn opa had mooie

boeken over bijen, waar ik als kind veel in

heb zitten lezen. Zijn bijenkasten heb ik

nooit gezien, maar misschien heb ik er on-

bewust wat van meegekregen.’ 

Zes jaar geleden kreeg hij van zijn vrouw

een cursus van de Imkersvereniging Den

Haag cadeau. Na de cursus sloot hij zich

aan bij de vereniging, die ongeveer hon-

derd leden met in totaal zo’n 350 bijenvol-

ken telt. ‘Je hoeft geen cursus te volgen of

bij een vereniging te zijn aangesloten om

bijen te kunnen houden. Dat kan ook ge-

woon in je eigen tuin. Een paar kasten, een

jas plus kap, roker en ramenlichter, meer

heb je niet nodig. Maar vooral in het begin

heb je veel vragen en dan helpt het om lid

te zijn van een vereniging.’ 

Door Marjon Damen

Bijen. Bang om gestoken te worden, vlucht de een bij het zien van één exemplaar al weg. Peter Striekwold is 

minder bevreesd voor bijen. Als hobbyimker heeft hij er tienduizenden onder zijn hoede. En niet alleen vanwege

de honing.

Peter Striekwold: ‘Het

groepsleven van bijen

heeft heel wat paral-

lellen met hoe mensen

of organisaties functi-

oneren.’ 

(Foto: Ariane Gordijn)
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De bijentuin van de Imkersvereniging

Den Haag is open voor bezoek elke 

eerste zondagmiddag van de maanden

april t/m oktober, van 12.00-16.00 uur.  

Adres: Leidsestraatweg 51 - Landgoed

Reigersbergen (tussen Marlot en het

Haagse Bos).
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SnappCar

Auto huren van de buren

Renée Aggenbach (41) woont in de Corne-

lis Houtmanstraat en verhuurt haar Ford

Focus (2002).

‘Als mensen mijn auto komen ophalen,

vraag ik altijd even uit nieuwsgierigheid

waar ze ‘m voor nodig hebben. Omdat ik

een stationwagen heb, wordt deze vaak

gehuurd om dingen mee te vervoeren. Bij-

voorbeeld door een fotograaf die voor een

opdracht veel spullen moest meenemen,

of door iemand die op Marktplaats een

kast had gekocht. Het idee dat je eigen-

dommen deelt, spreekt me enorm aan. Er

zullen best mensen zijn die zich door de

crisis geen eigen auto kunnen veroorloven

maar er wel af en toe een nodig hebben.

Op deze manier kun je elkaar helpen. En je

zou er de parkeerproblemen in Bezuiden-

hout voor een deel mee kunnen oplossen.

Misschien een mooi initiatief voor de ge-

meente om te steunen. Zelf gebruiken we

de auto vooral om naar familie te gaan die

ver weg woont en om met de kinderen op

kampeervakantie te gaan, dus helemaal

zonder auto zouden wij niet kunnen.’

Lucas Ligtenberg (55) woont in de Louise

de Colignystraat en verhuurt zijn Ford

Mondeo (2001). 

‘Ik werk vanuit huis, dus mijn auto staat

veel stil. Via SnappCar heb ik mijn auto in

anderhalf jaar al zo’n dertig keer verhuurd.

Zo heb ik aardig wat geld verdiend aan een

auto die anders niet wordt gebruikt maar

wel geld kost. Door de bank genomen zijn

mijn ervaringen met de verhuur positief.

Maar ik erger me ook wel eens. Bijvoor-

beeld als de auto naar mijn idee niet hele-

maal met een volle tank wordt terug-

gebracht. Ook heb ik een keer na een ver-

huur te maken gehad met een kapotte

versnellingsbak. Dan is het moeilijk om te

zeggen of het aan mijn oude auto ligt of

aan de huurder. Om gedoe te voorkomen

laat je het dan voor wat het is. Dat zijn dan

van die mindere momenten, maar over het

algemeen ben ik tevreden over het con-

cept. Zou ik echter een keer een hele

slechte ervaring hebben, dan stop ik met-

een, want dat is het me niet waard.’

Victor Siemonsma (38) woont in de Johan-

nes Camphuijsstraat en huurde al twaalf

keer een auto. 

‘De eerste keer voelde het wel raar om ie-

mand anders zijn auto mee te nemen,

maar het went snel. SnappCar is voor mij

ideaal omdat ik per gelegenheid kan kie-

zen wat voor type auto ik wil. Voor lange

afstanden huur ik graag een Audi, moet ik

naar de Ikea dan is een stationwagen juist

handig. Tot nu toe heb ik een keer een

klein startprobleem gehad met een auto,

en dat was binnen een uur opgelost. Bij

het ophalen van de auto maak ik altijd

even kort praatje met de verhuurder. Dat is

fijn. Zo weet je beiden met wie je te

maken hebt. Vroeger had ik een eigen

auto, maar de kosten daarvan werden me

te hoog. Nu ga ik veel met de fiets en het

openbaar vervoer. Heb ik echt een auto

nodig, dan kan ik via SnappCar in de buurt

terecht.’

Door Roos Pols

De straten van Bezuidenhout staan vol

met auto’s. Vaak komen die dagen niet

van hun plaats. Zonde eigenlijk, want ook

een stilstaande auto kost geld. Er is een

manier om aan een auto, die u zelf even

niet gebruikt, toch nog een zakcentje te

verdienen: verhuur ‘m aan de buren. Via

de website SnappCar. Een aantal wijkbe-

woners maakt er al gebruik van. 

Renée Aggenbach en haar Ford Focus: ‘Het idee

dat je eigendommen deelt, spreekt me enorm

aan.’ (Foto: Ariane Gordijn)

Ervaring met Peerby?

Leent of leent u wel eens iets uit via

Peerby? Laat het ons weten. De re-

dactie wil graag een artikel schrijven

over leuke ervaringen van wijkbewo-

ners met deze website. U kunt zich

melden via

bezuidenhoutnieuws@gmail.com



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, Italie, 

Duitsland, Frankrijk).

Ingo Wewer

Het verhaal van wijn

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

U kunt bij ons ook uw verjaardag of baby

shower vieren met een kopje koffie met gebak

of een high tea.

Wij hebben een heerlijke lunch kaart met o.a.

onze huisgemaakte hamburger en huisgemaakte

Filet Americain en tonijnsalade.

Ook zondag geopend.

� 

Wij bezorgen al uw broodjes

♥ 15 smaken verse thee

♥ gratis WiFi

♥ Elke dag diverse nieuwe kranten en leesbladen
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Duurzaam Bezuidenhout 

Vogelhuisjes maken voor ‘het goede doel’
Jong geleerd is oud gedaan. Ook als het om duurzaamheid gaat. De leerlingen van groep 6 van de Nutsschool

aan de Merkusstraat maakten vorig jaar vogelhuisjes. Spelenderwijs staken ze ook nog het een ander op over

de natuur en een gezond milieu.

Trots toveren Danique Braun (10) en

Minh Contant (9) hun vrolijke vogelhuis-

jes tevoorschijn. Die vertonen geen

woonsporen. Danique noch Minh blijkt

een tuin te hebben. Danique vertelt dat

haar vogelhuisje tot nu toe binnen heeft

gestaan, maar in april mee mag naar

een natuurcamping. Minh, die op acht

hoog in Mariahoeve woont, heeft zijn

huisje uitgeleend aan iemand die wel

een tuin bezit. Daar heeft ie nu een

beetje spijt van. ‘Ik bewaarde er altijd

snoep in. Voor mijn laatste rapport kreeg

ik een hele grote zak. Daar moest ik dus

een ander plekje voor verzinnen. Zonde.’

Danique legt uit dat de vogelhuisjes zijn

bedoeld voor koolmeesjes. ‘Tijdens het

maken hebben we geleerd, dat er heel

veel soorten mezen zijn en dat die erg

gevoelig zijn voor te koud of te warm

weer.’ ‘En ze zijn schuw voor mensen’,

weet Minh. ‘Met het maken van de huis-

jes zijn we dus bezig geweest voor het

goede doel: de mezen.’ Danique: ‘We

hebben mezen een plek gegeven om

rustig eitjes te leggen, te broeden en

hun kindjes te verzorgen.’ ‘Zonder dat

een kat of een grote vogel erbij kan’,

voegt Minh eraan toe. ‘Daarom heb ik

mijn vogelhuisje ook in schutkleuren ge-

verfd.’

Danique vindt koolmeesjes ‘hele mooie

en gezellige vogels’ en wil niet dat ze

verdwijnen. ‘Met het maken van de vo-

gelhuisjes ben ik meer over de natuur

gaan nadenken en beter op het milieu

gaan letten. Zo gebruik ik een plastic

zakje meerdere keren en pak ik niet met-

een een nieuw. Mijn moeder koopt ook

minder dingen die in plastic zijn verpakt.

Zo help je de natuur, want plastic is heel

erg milieuvervuilend.’

Minh is ook milieubewust bezig: ‘Ik recy-

cle, want heb thuis een speelgoedstadje

gemaakt van oude kartonnen rollen,

piepschuim en lege batterijen.‘

Papier in de plasticbak?
Bezuidenhout heeft er sinds kort een tweede afvalbak

voor plastic bij. Na de bak op de hoek van de Theresia-

straat/Carpentierstraat (ter hoogte van Gall & Gall),

kunnen bewoners hun kunststofafval nu ook in de De

Sillestraat (bij de bibliotheek) kwijt. Prima initiatief van de gemeente. En

hopelijk worden er snel meer geplaatst. Want een gemiddeld gezin in Ne-

derland - en dus ook in onze wijk - gooit jaarlijks 50 tot 60 kilo aan plastic

weg. Wordt dat afval goed gescheiden dan kan het worden hergebruikt

voor tennisballen, vloerbedekking of fleece kleding. En dat bespaart weer

grondstoffen en energie. Of dat ook met de nieuwe afvalbak in de De Sille-

straat gaat lukken, is de vraag. Want daarin wordt ook oud papier gedumpt.

Dat krijg je als de gemeente een van de twee papierbakken weghaalt. Of

zullen wij, als bewoners, afspreken dat we in een bak voor plastic geen pa-

pier doen?

Energiecafé
Bezuidenhout wil de meest duur-

zame wijk van Den Haag worden.

Daarvoor zet onder meer de werk-

groep Duurzaam Bezuidenhout zich

in, bijvoorbeeld met het organiseren

van Energiecafé’s. Hier kunt u te-

recht met vragen of tips over zonne-

panelen, vloerisolatie en dergelijke. 

Het volgende café vindt plaats op

vrijdag 7 maart om 20.00 uur in

café-restaurant Pan, 2e Louise de 

Colignystraat 53. 

Danique en Minh met hun vogelhuisjes. 

( Foto: Fred Geelen)

Door de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout



Nico's Snackbar

59 JAAR

Nico's Patat: bekend bij iedere Bezuidenhouter
Stuyvesantstraat 35 - (070) 3857010

DUS

Kroket 0,59 cent

alleen op 24/25 februari

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

■ Abonnement zonder 
opzegtermijn en inschrijfgeld!

■ Alle activiteiten en onbeperkt
trainen voor één prijs.

■ ma t/m vrijdag vanaf 07.00 uur
geopend.

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

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

■ Fitness

■ Cardio Fitness

■ Jeugd Fitness

■ Total Body Workout

■ Step Shape

■ BBB (buik-benen-billen)

■ Pilatus (ook met bal)

■ Burn Workout

■ Body Pump

■ Spinning

■ Kick-fun

■ Zumba

■ Power Yoga

■ Hatha Yoga

■ Vinyasa Flow Yoga

■ Body Shape

■ Squash (4 banen)

■ Finse Sauna

■ Tafeltennis

■ CX30 (core-training)

■ Abdominal workout

■ X-co

In het sportcentrum is ook gevestigd

Zonnecentrum, Schoonheidssalon, Fysiotherapie
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De wijkmakelaar over

Sinds september/oktober vorig jaar trekt

de huizenmarkt - zeker in Bezuidenhout

- gelukkig weer aan. In de afgelopen drie

maanden zagen we het aantal verkopen

in deze wijk met 15 tot 20 procent stij-

gen. Natuurlijk is en blijft de locatie het

meest doorslaggevende criterium bij de

aankoop van een woning. Opvallend was

echter dat met name de woningen die in

een goede staat van onderhoud verke-

ren, als eerste ’over de dam gingen’. Met

goed onderhouden bedoelen we met

name de kwaliteit van het buitenwerk:

hoe ziet het verfwerk eruit en hoe staat

het met de gevel? Een koper wil namelijk

best investeren in een nieuwe badkamer

of keuken, maar als er ook nog een schil-

der moet komen voor de raamkozijnen,

is men toch wat huiveriger. 

Een goed onderhouden woning is één,

maar minstens zo belangrijk is een reële

vraagprijs. Dat merken ook onze collega-

makelaars in de wijk bij de extra verko-

pen van objecten. Bezuidenhout mag

dan verdeeld zijn in een aantal wijkjes,

met voor ieder deel een specifieke doel-

groep, toch blijkt dat naast de uitstraling

van het woonobject met name de goede

staat van onderhoud en de juiste prijs-

stelling de koper in spé pas echt motive-

ren om tot actie over te gaan. 

Onze verwachting is dat de huidige ople-

ving van de markt alleen maar zal door-

zetten. Daarbij zal er voorlopig nog geen

sprake zijn van hogere verkoopprijzen,

maar de verkoopsnelheid zal wel zeker

toenemen en … uiteindelijk zullen ook de

prijzen in Bezuidenhout weer gaan stij-

gen. 

Na vijf succesvolle edities organiseert het

Parelteam van het Wijkberaad Bezuiden-

hout dit jaar opnieuw de Parelroute. De af-

gelopen jaren kon er in huizen of ateliers

van wijkbewoners worden genoten van tal

van passies. Denk aan het maken van mu-

ziek, cabaret, sieraden, schilderijen, beel-

den, handwerken en glas-in-lood. Of het

geven van Franse les of een geschiedenis-

wandeling door de wijk. Of van oldtimers

en een verhalenverteller. 

Heeft u ook een leuke, grappige of bijzon-

dere passie? Meld u dan zo spoedig moge-

lijk aan voor de Parelroute die dit jaar

plaatsvindt op zaterdag 24 mei. Deelname

is uiteraard gratis, maar het aantal Parels

is beperkt (commerciële deelname is uit-

gesloten). Voor publiciteit rond deze dag

wordt gezorgd. 

Aanmelden bij: Parelteam van Wijkberaad

Bezuidenhout. Telefoon 070 - 347 72 97 of

e-mail: parels@bezuidenhout.nl. Na aan-

melding bespreekt het Parelteam de mo-

gelijkheden met u.

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

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

voordeel kunt doen. Dit keer Michiel van de Poll van Van Paaschen.

Op zaterdag 24 mei vindt voor de zesde keer de Parelroute plaats. Woont u in Bezuiden-

hout en heeft u een bijzondere hobby, verzameling of gave die u graag met uw wijkge-

noten wilt delen? Meld u dan aan als Parel en laat uw passie zien op deze dag. 

goed onderhoud en reële prijzen
Michiel van de Poll 

(Foto: Fred Geelen)

Bezuidenhoutfonds

opgericht

Enthousiaste ondernemers in Bezui-

denhout hebben de handen ineenge-

slagen en het Bezuidenhoutfonds

opgericht. De doelstelling van het

fonds is: bijdragen aan het welzijn, de

ontwikkeling en de samenhang in de

wijk. Dat gebeurt door het meehelpen

realiseren van projecten die iemand

niet alleen kan realiseren, die niet op

een andere wijze kunnen worden 

gefinancierd en die bijdragen aan de

kwaliteit van leven in Bezuidenhout.

Er komt een stichting en een website

en er wordt hard gewerkt aan de eer-

ste financiering.

Meer nieuws volgt, maar de initiatief-

nemers roepen wijkbewoners nu al op

om mee te denken over projecten die

het fonds zou kunnen steunen.

Voor meer informatie: Anita Regout,

regout@randstadmediation.nl

Word ook Parel van Bezuidenhout



Autobedrijf Houtwijk v/h Garage Gordijn

Autobedrijf Houtwijk

Johan van Hoornstraat 39

zijstraat Laan van N.O.I

(070) 383 84 05

info@autohoutwijk.nl

www.autohoutwijk.nl

Na 3 jaar onder leiding van 

Peter Pannekoek zijn we nu ook 

toe aan een nieuwe naam.

 

by Kisla 

Openingstijden: Zondag, maandag gesloten

Di t.m Vr 08.30 tot 17.30   Za 08.30 tot 16.00 uur

Bij inlevering 
van deze 

advertentie

10%
korting

bij uw eerste bezoek

Kapper speciaalzaak GROENEWEG
sigarenspeciaalzaak - staatsloten - lotto/toto

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

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

Ook William Hofker. Met zijn 17 jaar is hij het jongste lid van een Buurt Preventie Team 

in Den Haag.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik zit in het laatste jaar van het vmbo.

Hierna wil ik een opleiding gaan doen rich-

ting bedrijfsautotechniek of metaalindus-

trie. Ik wil in ieder geval bezig zijn met het

onderhoud aan voertuigen of het maken

van metalen onderdelen ervan.

Wat doe je voor de wijk?

Ik ben preventist - mooi woord, hè - bij het

Buurt Preventie Team. Met ongeveer der-

tig andere mensen let ik op de veiligheid

in de buurt en haar bewoners. Dat doen

we door in teams in shifts zes dagen in de

week, overdag en ’s avonds, door de wijk te

lopen.  

Waarom?

Zo’n twee jaar geleden was ik op een

buurtfeest. Daar was ook een vrouw in het

uniform van het Buurt Preventie Team. Ik

heb met haar staan kletsen en verwachtte

alleen maar spannende avonturen, maar

het waren vooral verhalen over het verleg-

gen van losliggende stoeptegels en het

weghalen van graffiti . ‘Maar er kan uiter-

aard ook weleens wat gebeuren’, zei ze. En

dat prikkelde me wel. Op een voorlich-

tingsavond heb ik me gelijk ingeschreven.

Ik was toen 16 en net oud genoeg om erbij

te mogen. Samen met nog iemand, ben ik

nu de jongste van het team.

Hoeveel tijd bent je ermee kwijt?

Ik loop twee keer per week een shift van

twee uur. Op die dagen ben ik er iets eer-

der om als wachtcommandant alle spullen

voor de looprondes klaar te leggen en be-

richten van de politie te checken om te

horen of we ergens extra alert op moeten

zijn. Daarnaast ben ik hoofd Sectie Inlich-

tingen en zit ik in het bestuur. Dat kost

ook een paar uurtjes per week.

Wat betekent dit voor jou persoonlijk?

Het is fijn om elkaar te helpen. Ik heb altijd

geleerd: wil je de wereld verbeteren, begin

dan bij jezelf. Iedereen moet zijn steentje

bijdragen. Ik draag bij aan de veiligheid

van de wijk en dat doe ik met veel plezier.

Voor de mensen in de wijk, maar ook een

beetje voor mezelf natuurlijk. Want het is

niet alleen leuk om door de wijk te lopen

en een praatje te maken met medebewo-

ners, ook het team is heel gezellig en ik

krijg ik allerlei cursussen aangeboden,

zoals EHBO of omgaan met agressie. Wat

wil je nog meer?

Door Petra van der Vlugt

Vrijwilliger in het zonnetje

William Hofker: ‘De wereld verbeteren? Begin bij jezelf’

William Hofker: ‘Het is fijn om elkaar te helpen.’

(Foto: Willem Verheijen)

Vrijwilligers gezocht voor jeugdtoernooi voetbal/hockey

Deze toernooien zijn gepland op 7 en 8 juni 2014 op het Spaarwaterveld. De toezeg-

ging voor een straathockey-clinic is al binnen en contacten met de voetbal- en hoc-

keyclubs worden gelegd.

Voor dit evenement zoeken de initiatiefnemers vrijwilligers die ervaring hebben met

het organiseren van een toernooi én/of die willen meehelpen op de toernooidagen

zelf. Voor meer informatie: Wijkberaad Bezuidenhout, telefoon: 070 - 347 72 97 of 

e-mail: wijkberaad@bezuidenhout.nl 

Dit jaar vinden zowel de wereldkampioenschappen voetbal (in Brazilië) als hockey (in Den Haag) plaats. Het Wijkberaad Bezui-

denhout en de winkeliersvereniging Theresiastraat willen daarop inhaken met het organiseren van een voetbal- en hockeytoer-

nooi voor de Bezuidenhoutse jeugd. 
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Ik heb de buurvrouw van een aantal hui-

zen verderop al enige tijd niet gezien. Zou

er iets aan de hand zijn? Ze woont alleen

sinds haar man een aantal maanden ge-

leden is overleden. Ze waren altijd

samen, hand in hand. Wanneer ik hen te-

genkwam, nam ik altijd even de tijd om

een praatje te maken of om de bood-

schappen te tillen. Het is een gemis hen

niet meer te samen te zien. 

Ik moest maar eens aanbellen, mijn ge-

voel zat me niet lekker. 

Na een aantal keren bellen deed ze open.

Ik schrok. Ze was wat verward en de per-

soonlijke en de huiselijke hygiëne was

niet zoals ik van haar gewend was. Ze

bleek ongeveer vijf weken niet meer bui-

ten te zijn geweest; ze was gevallen en

had een lelijke beenwond die nodig ver-

zorgd moest worden. Omdat ze moeilijk

kon lopen, was het huis niet bijgehouden

en waren er in al die tijd geen bood-

schappen gedaan. Ik vroeg waarom ze

geen hulp had gevraagd aan haar kinde-

ren of buren. Ze wilde de mensen niet tot

last zijn. Haar kinderen wonen buiten de

stad. Ze had af en toe wel telefonisch

contact met hen, maar gaf dan niet aan

hoe serieus de situatie eigenlijk was. De

kinderen zagen dan ook geen directe

noodzaak om te komen. 

Daniëlle Kruger ziet als doktersassis-

tente en betrokken wijkbewoonster dat

veel oudere mensen eenzaam zijn en af

en toe best wat hulp kunnen gebruiken.

Met Uw Kompaan biedt ze mensen ge-

zelligheid of hulp bij het doen van bood-

schappen of de huishouding of meegaan

naar de (huis)arts. Voor meer informatie:

www.uwkompaan.nl

Eenzaam in de wijk

Niet tot last willen zijn

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

wonen en voor zorg aangewezen zijn op hun directe omgeving. Die ‘omgeving’ is er

niet altijd. Daniëlle Kruger van Uw Kompaan ziet in haar praktijk bijna dagelijks wat

daarvan de gevolgen zijn. 

Al meer dan 50 jaar!

Advies op maat!

Schenkkade 209   |  2595 AT Den Haag   |  Tel. 070 385 11 01   |   info@langezaal.nl   |   www.langezaal.nl                       
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Veilig
Dat was schrikken laatst, op een maan-

dagavond. We maakten een ommetje

door de wijk, even de straat uit, een

stukje langs de Carel Reinierszkade en

toen weer naar huis. Even later komt de

volgende tweet van onze eigen wijkpo-

litie voorbij:

omstr. 22.40, beroving met pistool, 

C. Reinierszkade, ant.man, jas m.bont-

kraag, 180 cm, spijkerbr., sportsch., zw.

handsch., iets gezien 112

De C.Reinierszkade! Daar liepen we net

nog! Voor hetzelfde geld hadden wij die

‘ant.man’ in onze nek gehad met zijn

pistool en zijn ‘zw.handsch’. Of was hij

vlak langs ons weggevlucht, want later

las ik in een politiebericht dat de man

ervandoor was gegaan in de richting

van de IJsclubweg, waar wij niet veel

eerder ook nog wandelden. De man had

bij een tramhalte een vrouw van tele-

foon en geld beroofd.

Twee weken daarvoor zocht de politie

ook al een man die een vrouw van haar

laptop en mobieltje had beroofd. Op de

Schenkkade. Daar was ik niet toevallig

net langsgekomen, maar de plaats des

Buurman John

Uitgeverij De Nieuwe Haagsche

Uw specialist in Haagse publicaties.

Voor meer info kunt u contact opnemen met de uitgeverij,  
tel. (070) 308 21 12
Zie ook onze website: www.denieuwehaagsche.nl
Kobaltstraat 27,  2544 ET Den Haag

Wist u dat…
● ● ● er dit jaar met Koningsdag op

26 april weer een gezellige vrijmarkt

is op het Spaarwaterveld? Dit is mo-

gelijk dankzij de inzet van de vrijwilli-

gers.

● ● ● Banketbakker Boheemen eind

januari bij de Boschebollenactie 

41.173 bollen heeft verkocht? Dat

waren er ongeveer 5.000 meer dan

een jaar eerder.

● ● ● het niet opruimen van honden-

drollen een boete van 140 euro ople-

vert? Een hondenbezitter die geen

zakje bij zich heeft is 110 euro kwijt.

● ● ● het burgerinitiatief Schone

lucht in Bezuidenhout op 12 februari is

besproken in de commissie Leefomge-

ving van de gemeente?

● ● ● buurvrouw Beatrix op 4 februari

is verhuisd naar kasteel Drakensteyn?

● ● ● de gemeente Den Haag de ko-

mende vier jaar bijna 1.400 nieuwe

parkeerplaatsen aanlegt? In de wijken

Bezuidenhout-Oost, Bloemenbuurt-

Oost en Rustenbroek-Oostbroek

komen meer dan duizend extra par-

keerplekken.

● ● ● het de komende tien jaar niet

mogelijk is om bij portiekwoningen

de bovenste twee woningen te split-

sen en daar dakopbouwen op te

plaatsen? 

● ● ● dit voorjaar Tramrestaurant Hof-

trammm gaat rijden? Het restaurant

in een verbouwde Haagse tram is een

initiatief van Bezuidenhouter Bobby

van Galen en zal langs verschillende

bezienswaardigheden in Den Haag rij-

den. 

Ga voor al het nieuws in de wijk naar

www.bezuidenhout.nl

onheils is wel in de buurt, want in Bezui-

denhout is eigenlijk alles in de buurt.

Maar is Bezuidenhout ook een veilige

buurt? Twee straatroven in korte tijd, en

dan waarschuwt de politie ook nog voor

babbeltrucs, winkeldieven met geprepa-

reerde tassen en wordt er wel eens wat

gejat uit auto’s.

Incidenten? Of schering en inslag? 

Gelukkig zijn er harde cijfers. Op

www.hoeveiligismijnwijk.nl zijn de mis-

daadstatistieken per wijk terug te vin-

den. Wat blijkt uit de meest recente

cijfers, van oktober vorig jaar? Overlast

vormt het grootste probleem in onze

wijk: door geluid, door mensen op straat

en door burenruzies. Vervelend, soms

ook een reden om wakker te liggen,

maar geen keiharde criminaliteit.

Daarna volgt diefstal, uit auto’s, en van

bromfietsen en vooral fietsen. 

Ook heel vervelend en irritant, maar

minder bedreigend dan een straatroof,

overval of inbraak. Van overvallen zijn

geen cijfers per wijk, straatrovers waren

er die ene maand niet en er was maar

een inbreker die een poging waagde.

Ik voel me veilig in de wijk. Maar wat als

die ene inbreker aan mijn deur had

staan morrelen? Voel ik me dan nog zo

op mijn gemak in de wijk, in mijn eigen

huis? Al die sloten op mijn deur, ik draai

ze stuk voor stuk op slot als ik het huis

verlaat. Voelt toch een stuk veiliger.
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Den Haag zoekt meer leden  

voor het Stadspanel

De gemeente vraagt het Stadspanel regelmatig om haar 

mening over allerlei onderwerpen die in de stad spelen. 

De gemeente wil graag dat er nog meer bewoners 

lid worden van het stadspanel. We zijn dan 

met genoeg mensen in contact om ook met het 

stadspanel over uw leefomgeving en de buurt te 

kunnen nadenken. Wat gaat goed, wat gaat niet 

goed in de stad en in uw buurt? Uw meningen 

helpen bij het bepalen wat er gedaan of verbeterd 

moet worden in de stad. Daarom is meedoen 

belangrijk. Een korte vragenlijst wordt zes tot acht 

keer per jaar voorgelegd aan het stadspanel. Als u 

internet heeft kunt u meedoen.  

 

Aanmelden als lid van het Stadspanel? 
Ga naar www.stadspaneldenhaag.nl

Tijd voor PC Refresh!
Wij hebben voor elke PC of laptop een oplossing
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LEKKER? 
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En hoe goed kent u de wijk? Waar be-

vindt zich het hiernaast afgebeelde de-

tail? Stuur uw antwoord per e-mail of

brief naar de redactie (zie het colofon op 

pagina 3) en maak ook kans op een boe-

kenbon, beschikbaar gesteld door 

Advocatenkantoor Mr. E. Fransen.

Heb oog voor detail, win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie is opnieuw door velen herkend. Het is het bankje dat staat

op het Emmapark. Het bankje is ooit aangeboden door de communicatiebedrijven rond

het park. Inés Salinas Blasco mag de boekenbon ter waarde van 15 euro ophalen in het

Wijk- en Dienstencentrum Johannes Camphuijsstraat 25. 

Namens de groep buurtbewoners van jeu de boulesbaan Boulo-

drome sous les platanes (Van Heutszstraat/Loudonstraat) ont-

ving Will Wilhelmy Damsté uit handen van wethouder

Boudewijn Revis de nominatie voor de Gulden Klinker. Op 14

maart om 15.00 uur wordt de klinker ingestraat door wethouder

Ingrid van Engelshoven. Uiteraard wordt dit gevierd met een

Frans feestje, inclusief live muziek en een hapje en een drankje.

Gulden Klinker 

(Foto: Jurriaan Brobbel)
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Mom in Balance                    Antikraak wonen op 8.000 m²

Succes burgerinitiatief fijnstof                   Bloemenstraat9

5 8

16



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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Krant niet ontvangen, 

laat het ons weten

Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant

voor Bezuidenhout-Midden en -Oost.

De krant verschijnt 5 keer per jaar in een

oplage van 8.500 exemplaren.

Bezuidenhout Nieuws 42 wordt bezorgd

in de week van 19-26 juni.

Redactie

Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 

Marjon Damen, Roeland Gelink

Jarina Hamidullahkhan, 

John Hermse, Mark Hoogland, 

Ellie Melis, Evelien ter Meulen, Roos Pols,

Patrick Regan, Petra van der Vlugt, 

Floor Zoet

Fotografie

Ariane Gordijn, Roel Rozenburg,

Willem Verheijen

Vormgeving

Leo Leeflang

Advertenties
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@zonnet.nl.
Jaap Venneman
Voor mogelijkheden en tarieven zie 
www.bezuidenhout.nl knop ‘wijkkrant’.

Adres

Johannes Camphuijsstraat 25

2593 CH  Den Haag

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Tarieven Bezuidenhout Nieuws
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws tegen scherpe prijzen.  

Plaats Formaat Zwart/wit Steunkleur Full color

pagina 1 x 1 x 1 x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U wilt ook graag adverteren in Bezui-

denhout Nieuws, maar u heeft nog

geen advertentie? De redactie helpt

graag met het schrijven van een pak-

kende tekst en een passende vormge-

ving tegen een schappelijke prijs.

Meer weten? Neem contact op met 

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Voorpagina: Vrijmarkt op Spaarwaterveld 

Inhoud
Colofon

Mom in Balance: ‘Hé joh, ze zijn zwanger’ 

Antikraak wonen in een gebouw van 8.000 m²

Succes voor ‘Schone lucht in Bezuidenhout’

‘De Laan’ al 20 jaar als eerste open

Toen | Thans

Vrijwilliger Annemiek Tromp in het zonnetje

Bijzondere buur Stephan Fransen

Jong Bezuidenhout: Liduina Basisschool

De wijkmakelaar

Duurzaam Bezuidenhout

Patricia’s Place

Buurman John

Oog voor detail

En nog veel meer

3

7

9

11

14

15

16

19

21

23

24

29

31



www.wolvenhoff.nl
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070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl
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Gespecialiseerd in zzp’ers, 
eenmanszaken en vof’s.

Sinds 1998 maatwerk 
voor uw VvE
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Mom in balance

‘Hé joh, ze zijn zwanger’ 
Stilzitten tijdens de zwangerschap? De dames van Mom in Balance peinzen er niet over. Een keer per week komt

de groep zwangere vrouwen in het Haagse Bos bij elkaar voor een uur intensief sporten. Trainster Saskia Rutgrink:

‘Sommigen komen en denken: ‘Een groep zwangere vrouwen, die kan ik wel bijhouden’. Dat valt soms vies tegen.’

Terwijl het langzaam donkerder wordt en

de wind steeds kouder aanvoelt, verzame-

len de dames van Mom in Balance zich bij

het Spaarwaterveld. Klaar voor een inten-

sieve training. ‘We krijgen veel verraste

voorbijgangers’, vertelt trainster Saskia

Rutgrink. ‘’Hé joh, ze zijn zwanger’, horen

we dan. Maar zwangere vrouwen kunnen

bijna alles nog gewoon.’

En dat kunnen ze zeker. De les bestaat uit

hardlopen, spieroefeningen, rekken en

strekken. Onder leiding van Rutgrink, die

zelf twee kinderen heeft en in de Theresia-

straat woont, volgt alles elkaar in rap

tempo op. Ze trekt de dames als een boot-

camp instructeur door de activiteiten

heen. ‘Nog even de tanden op elkaar, drie,

twee, nog één keer, en doe maar een

rondje om het veld.’ Menig mens zou er

moeite mee hebben, ‘maar iedereen mag

het in zijn eigen tempo doen. Het moet

wel leuk blijven.’

Misschien nog wel het meest verbazing-

wekkend is de fitheid van sommige van de

hoogzwangere vrouwen. ‘Het gebeurt wel

dat er iemand van tien weken komt die

het misschien niet gewend is om te spor-

ten. Die kan het dan veel zwaarder hebben

dan iemand van dertig weken die wat 

fanatieker is.’

39 weken

Coralie van der Sijs is het meest ervaren lid

van de groep. Met 39 weken staat haar be-

valling voor de deur, maar ze doet nog

steeds mee. ‘Ik voel me nog ontzettend fit

en van thuis zitten word je alleen maar

moe. Als ik nog niet bevallen ben, doe ik

volgende week ook gewoon weer mee.

Dan zou ik de tweede worden die de veer-

tig weken haalt.’

Deze mentaliteit is volgens Rutgrink teke-

nend voor de vrouwen. ‘Door weer en wind

zijn ze echt elke week van de partij. In dat

opzicht zijn het echte bikkels. Ik heb in an-

derhalf jaar maar één les niet door laten

gaan. Toen bliksemde het en dat vond ik

iets te riskant. Verder zijn ze er altijd.’

Zelf miste de coach een sportieve uitlaat

tijdens haar zwangerschap. ‘Ik deed aan

waterpolo, maar op een gegeven moment

mocht ik van mijn teamgenoten niet meer

meedoen omdat ze zich zorgen maakten.

Toen ben ik op de bank beland en twintig

kilo aangekomen. Daarom vind ik het zo

leuk om nu voor deze groep te staan.’

Voordelen

Los van het op peil houden van het ge-

wicht, heeft sporten tijdens de zwanger-

schap volgens de trainster veel meer

voordelen. ‘Je traint spieren die je nodig

hebt tijdens de bevalling. Zowel de dames,

als de verloskundigen laten eigenlijk altijd

wel weten dat de bevalling soepeler ver-

liep en het herstel na de bevalling sneller.’ 

Vaak komen de dames volgens Rutgrink

als moeder terug bij de ‘Back in Shape’ les-

sen die ook door Mom in Balance worden

verzorgd. ‘Daar kunnen vrouwen rustig

weer gaan sporten na de bevalling. Ko-

mende zaterdag mogen ze hun kindje

meenemen. Dan doen we squats achter de

buggy.’

Tegen het einde van de training worden er

nog wat armspieroefeningen gedaan. Rut-

grink loopt voor de dames heen en weer

en probeert ze door de laatste loodjes

heen te trekken. ‘Als je straks urenlang met

je kindje in je armen staat omdat het niet

wil slapen, dan realiseer je je: hier heb ik

het allemaal voor gedaan.’ 

Coralie van der Sijs is inmiddels bevallen

van een gezonde dochter.

Door Patrick Regan

De dames van Mom in 

Balance zijn echte bikkels.

(Foto: Willem Verheijen)



Bakkerij Hans & Frans Hessing

De bakkers van de Haagsche Kakkers

Theresiastraat 131

(070) 383 50 19

Elke nacht bakken wij voor u vers 

● Speltbrood

● Speciaal Desembrood

● Koolhydraat-armbrood

● En natuurlijk lekker Biologisch brood

Iedereen kan wel eens een hel-

pende hand gebruiken…een buur

die een boodschap meeneemt 

als u ziek bent, iemand die de

hond uitlaat of een vuilnisbak

buiten zet of helpt met een klein klusje in huis of tuin.

Als vrienden of familie even niet kunnen helpen, 

is er de burenhulpcentrale. In de Haagse Hout staan 

via de burenhulpcentrale buren uit uw wijk voor 

u klaar die u graag willen helpen.  

De burenhulpcentrale is een slimme telefooncentrale 

die buren bij elkaar brengt als er iets nodig is. 

Burenhulp is voor alle leeftijden en gratis. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

de coördinator van BHC Haagse Hout Lies Bouts: 

dinsdag, donderdag en

woensdagochtend 

tel. 347 00 41 of via

l.bouts@xtra.nl

Maakt u al gebruik van de 
Burenhulpcentrale? 

Bel 070-2629999 

of kijk op 

www.burenhulpcentrale.nl

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

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op (070) 3477297

Nette Nederlands sprekende, flexibele en betrouwbare 

vrouw met uitstekende referentie biedt zich aan voor 

huishoudelijk werk tel: (06) 45 23 60 03

Huishoudelijk werk 
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Antikraak wonen in een gebouw van 8.000 m²

Lange duistere gangen, holklinkende trap-

penhuizen, stilstaande liften, kelders met

zware metalen deuren en vele ruime ka-

mers. Met vier anderen wonen Wouter en

Desirée (beiden wilden liever niet met hun

achternaam in de krant) in het grote lege

pand aan de Koningin Marialaan dat

haaks staat op de Theresiastraat ter

hoogte van viskraam De Garnaal. Sinds

september 2009 staat het voormalige De-

fensiekantoor leeg en wordt het tijdelijk

bewoond. Desirée is bewoonster van het

eerste uur. ‘Ik kwam uit een relatie en had

snel woonruimte nodig. Een vriend droeg

me voor bij leegstandbeheerder Ad Hoc.

Voordracht is de enige manier om via hen

woonruimte te krijgen. De eigenaar wilde

het pand bewoond hebben en zo ben ik

hier gekomen.’ 

In 2004 nam het ministerie van Defensie

uit bezuinigingsoverwegingen afscheid

van het pand. Maar nog altijd zijn er spo-

ren uit dat tijdperk te vinden. Zo is in de

vloerbedekking van Wouters woonkamer

een groot logo van Defensie te zien. ‘Best

bijzonder’, meent hij. ‘Want van 2007 tot

2009 heeft de Vereniging Nederlandse Ge-

meenten hier gehuisd toen hun kantoor

aan de Willemshof werd verbouwd. Dat de

VNG hier heeft gezeten, merken we - al

wordt het al wel wat minder - tot op de

dag van vandaag. Lange tijd ontvingen we

veel aan de VNG gerichte post, zelfs per-

soonlijke brieven aan voorzitter Annema-

rie Jorritsma. Met het doorsturen van de

brieven zijn we inmiddels gestopt. Ook de

tijd dat we onbedoeld flessen wijn be-

zorgd kregen, is helaas voorbij,’ grapt Wou-

ter.

Balzaal

De antikraak bewoners betalen ieder een

paar honderd euro per maand voor hun tij-

delijk onderkomen. Desirée vertelt dat zij

en haar medebewoners regelmatig de

vraag krijgen of er in het pand nog woon-

ruimte beschikbaar is: ‘Dat lijkt voor het

oog misschien het geval te zijn, maar de

eigenaar wil niet meer bewoners in het

pand. Het is voldoende bewoond om kra-

kers buiten te houden. Bovendien is het

niet goed ingericht voor bewoning. Echte

keukenvoorzieningen zijn er niet, koken

doen we elektrisch, water tappen we af

van de kraantjes onder de wasbakken bij

de WC’s, en een fatsoenlijke badkamer ont-

breekt.’ 

Ondanks, of misschien wel dankzij de om-

standigheden kunnen de bewoners het

onderling goed met elkaar vinden. Af en

toe wordt er samen gegeten of een

drankje gedaan. Bijvoorbeeld in de ‘ge-

meenschappelijke keuken/woonkamer’. Of

in iemands kamer. Dat kan gemakkelijk,

aan ruimte geen gebrek. Een blik in de

kamer van één van de bewoners zegt ge-

noeg: een balzaal van bijna 20 meter lang

biedt meer dan voldoende plaats voor een

ruime zithoek, een van kratten gebouwde

bar, een pooltafel, een bureau en een bed.

Wouter heeft op de eerste verdieping een

aparte slaap- en woonkamer. De woonka-

mer - ook geen kleintje - is vanaf de There-

siastraat te herkennen aan de staande

verrekijker voor het raam. 

Feestjes

Een 8.000 m² groot pand, dat nodigt uit

om in rond te dolen of flinke feesten in te

geven. Wouter en Desirée vertellen dat op

de bovenste verdieping aan de kopse kant

in een penthouse diverse verjaardagen en

oud & nieuwpartijtjes zijn gevierd. Desi-

rée: ‘Erg leuk die feestjes allemaal, maar op

een gegeven moment werden er ook din-

gen gesloopt. En dat is niet de bedoeling.

We wonen hier met veel plezier en willen

dat zo houden. De eigenaar heeft wel

plannen om alles op te knappen en er ap-

partementen of huisvesting voor studen-

ten van te maken. Tot op de dag van

vandaag is het er niet van gekomen. Zo

lang het pand geen andere bestemming

heeft, hebben wij geen reden om ergens

anders te wonen.’ 

Door Mark Hoogland

Wouter en Desirée: ‘Zolang het pand geen andere

bestemming heeft, hebben wij geen reden om 

ergens anders te wonen.’ (Foto: Mark Hoogland)

Makkelijk was het niet om in contact te komen met de antikraak bewoners in het voormalige kantoor van het

ministerie van Defensie aan de Koningin Marialaan. Het pand heeft maar één voordeur en geen deurbel. Uitein-

delijk reageerde Wouter vlot op een brief met het verzoek voor een interview. Samen met huisgenote Desirée

vertelt hij hoe het is om in dit 8.000 m² grote lege complex te wonen.
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Voor de zomer komt er een haalbaarheidsonderzoek naar een systeem dat de uitstoot van fijnstof van het ver-

keer op de Utrechtsebaan kan beperken. Met de steun van de gemeenteraad. Een belangrijk succes voor het bur-

gerinitiatief ‘Schone lucht in Bezuidenhout’ dat met veel inspanning, overredingskracht en uithoudingsvermogen

is bereikt.

‘Het is bewezen dat vuile lucht slecht is en

levens kost. Vooral ultrafijnstof dringt diep

door in de longen en heeft negatieve ge-

volgen voor de gezondheid, met name bij

kinderen.’ Dat stellen Rob van der Zwan en

Ad Wouters. Met het ophalen van de eer-

ste handtekeningen van wijkbewoners

startten de leden van de Werkgroep Bezui-

denhout-Midden in september 2012 het

burgerinitiatief ‘Schone lucht in Bezuiden-

hout’. Doel van dit initiatief: de gemeente

bewegen iets te doen aan de luchtvervui-

ling die het verkeer op de Utrechtsebaan

elke dag weer veroorzaakt. Gedacht wordt

aan een elektrostatisch ‘dak’. Bij dit sys-

teem zorgt een elektrisch veld voor het ‘af-

vangen’ van fijnstofdeeltjes uit de lucht.

Vervolgens slaan de deeltjes neer op een

plek waar ze onschadelijk zijn voor de om-

geving. Proeven hebben uitgewezen dat

dit systeem de uitstoot van fijnstof met 15

tot 30 procent kan beperken.

1.200 handtekeningen

Omdat de Werkgroep Bezuidenhout-Mid-

den aanvankelijk geen gehoor vond bij de

gemeente, werd besloten tot een burger-

initiatief. Daarbij geldt dat als er minimaal

duizend handtekeningen worden opge-

haald, de gemeenteraad een bepaald on-

derwerp op de agenda moet zetten.

Gewapend met die kennis opende het bur-

gerinitiatief ‘Schone lucht in Bezuiden-

hout’ een online petitie en doorkruiste Van

der Zwan meer dan een jaar lang met

handtekeningenlijsten de wijk. De reacties

die hij kreeg, hielpen hem om vol te hou-

den. ‘Ik kreeg veel feedback en vaak bleken

mensen enthousiast om iets te doen aan

schonere lucht in Bezuidenhout. Sommige

reacties waren echt hartverwarmend. On-

dertekenaars bedankt!’ 

Met die laatste opmerking verwijst Van

der Zwan naar de 1.200 handtekeningen

waarmee het Wijkberaad zich uiteindelijk

bij de griffie van de gemeenteraad meldde

en alle woordvoerders van de gemeente-

raadsfracties over luchtkwaliteit uitno-

digde voor een gesprek over het initiatief

in het eigen Wijk- en Dienstencentrum. Op

de PVV en de Groep De Mos na bleken alle

partijen geïnteresseerd. ‘En ze luisterden

allemaal heel goed naar onze argumen-

ten’, vertelt Wouters.

Bezorgde burgers

Een gesprek met de verantwoordelijke

wethouder verliep veel minder positief. ‘In

plaats van als bezorgde burgers werden

wij ontvangen alsof wij de vijand waren.

Binnen twintig minuten stonden we weer

buiten.’ Belangrijkste boodschap van de

wethouder was dat Den Haag in 2015 al zal

voldoen aan de Europese normen voor

luchtkwaliteit. ‘Op gezag van allerlei ge-

leerden zeggen wij echter dat die normen

niet goed zijn. De Wereldgezondheidsor-

ganisatie wil die Europese normen niet

voor niets halveren. Bovendien’, vinden

Wouters en Van der Zwan, ‘is luchtkwali-

teit nooit voldoende.’ 

Bij de behandeling van hun voorstel in de

gemeenteraad vonden zij alsnog de beno-

digde steun. Een motie van de PvdA om

een haalbaarheidsonderzoek te laten

doen, kreeg een ruime meerderheid. ‘Het

was leuk om daar even mede-wetgever te

zijn en ons eigen voorstel te verdedigen.

En het was mooi om bij de stemming een

muur van vóór ons voorstel stemmende

mannen en vrouwen op te zien staan’, ver-

telt Wouters. De gemeente heeft inmid-

dels laten weten dat een extern bureau de

opdracht heeft gekregen om het haalbaar-

heidsonderzoek uit te voeren. Afhankelijk

van de uitkomst zou een fijnstofreductie-

systeem op zijn vroegst volgend jaar kun-

nen worden gerealiseerd. Voor Wouters en

Van der Zwan zou dat de echte bekroning

op hun werk zijn.

Door Roeland Gelink

‘Schone lucht in Bezuidenhout’ 

Loon naar werken voor burgerinitiatief 

Rob van der Zwan (links) en Ad Wouters: 

‘Luchtkwaliteit is nooit voldoende.’ 

(Foto: Ariane Gordijn)



Eind februari heeft atelier Vetro Colorito, het

glasatelier van Irene van der Does de Bye,

een prachtig onderkomen gevonden in het

markante schoolgebouw aan de Van

Heutszstraat 12, vlak achter het Stadsdeel-

kantoor. 

In het glasatelier kunt u terecht voor glas-

kunst en glas-in-lood. Irene maakt kleur-

rijke glasobjecten voor binnen en buiten.

Glas-in-loodramen in alle stijlen maakt zij in

opdracht. Daarnaast verzorgt zij cursussen

en workshops in diverse glastechnieken op

allerlei niveaus. Zij is al meer dan 10 jaar

actief als docent. 

Irene: ‘De meeste cursisten beginnen met

glas-in-lood. Soms vanwege de belangstel-

ling voor dit mooie, oude ambacht, maar

vaak ook omdat men graag zelf de originele

ramen in eigen huis in de oude glorie wil

herstellen.’

Glas-in-lood is een bekende techniek, even-

als glas-in-koperfolie, ook bekend als ‘tif-

fany’. Meer recent is glasfusing in de

belangstelling komen te staan. Hierbij wor-

den stukken glas versmolten tot een nieuwe

glasplaat. Van zo’n zelfgemaakte glasplaat

kan men schalen, objecten en sieraden

maken. 

Zij vervolgt: ‘Vaak begint een cursist met

één techniek en raakt vervolgens geïnteres-

seerd in een andere. Dan blijkt dat het alle-

maal met elkaar te combineren is. De

mogelijkheden met deze relatief eenvoudige

glastechnieken zijn eindeloos. Tijdens een

les buitelen de ideeën vaak over elkaar

heen. Ik vind het altijd weer erg leuk om te

zien dat ook anderen besmet raken met het

glasvirus. Ik werk nu 15 jaar met glas en ik

vind het nog steeds fantastisch!’

In 2011 heeft Irene Glasacademie Colorito

opgezet. De glasacademie biedt een gevari-

eerd programma voor aankomend professi-

onals waarin naast aandacht voor techniek

en creativiteit plaats is ingeruimd voor de

zakelijke kant van het ondernemerschap. 

De glasacademie is onderdeel van atelier

Vetro Colorito.

Het atelier is te be-

zoeken op afspraak.

U bent ook welkom

tijdens de Pareldag

op 24 mei. Of neem

contact op met Irene:

06 39 22 98 14,

irene@vetrocolorito.com, of kijk op

www.vetrocolorito.com en 

www.glasacademie.nl.

Lunchroom & Catering

In de week van 12 tm 18 mei

vieren wij het 4 jarig bestaan. 

Alle Illy koffie en 15 smaken 

verse thee voor maar 1 euro. 

Gratis grabbelton voor 

de kinderen.

4 jaar

Theresiastraat 142 - Den Haag - 070 385 82 61

www.nieuwengelhard.nl 

Aktie week

Glasatelier en glasacademie in Bezuidenhout

(advertorial)
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De winkel valt niet zo op, maar toch zit de Brood-Kaasshop ‘De Laan’ er al een hele tijd. Precies op de hoek van

de Stuyvesantstraat en de Laan van Nieuw Oost-Indië runt Robert Boer zijn buurtwinkel. Komende juni zit hij er 

twintig jaar. 

Brood-Kaasshop ‘De Laan’ al 20 jaar als eerste open

Robert Boer: ‘Ik ben de

enige in Den Haag die

om 06.00 uur zijn win-

kel opent.’ (Foto: Ariane

Gordijn)

Boer was ooit bedrijfsleider in een super-

markt. Hij gaf er leiding aan 48 man perso-

neel, maar dat gaf alleen maar gedoe. ‘Ik

wilde alles zelf in de hand hebben en geen

telefoontjes meer in de ochtend van me-

dewerkers die zich ziek melden. Uiteinde-

lijk ben je zelf het hardst aan het werk.

Dan kan ik beter voor mezelf beginnen.’ En

zo begon Boer met zijn brood- en kaaswin-

kel. 

Door het wegvallen van kruideniers,

groenteboeren en slagers in de buurt is

Boer van lieverlee meer verschillende pro-

ducten gaan verkopen. In de loop der jaren

heeft hij alles in het assortiment wat een

gewone supermarkt ook heeft. Van katten-

grit tot en met medicijnen en van fruit tot

en met hagelslag en schoonmaakproduc-

ten. En ondanks dat de winkel klein is, past

het allemaal. 

Trots

Het meest trots blijft Boer op zijn brood en

kaas. Brood wordt iedere ochtend voor

05.00 uur geleverd door een warme bak-

ker uit Schiedam. Boer: ‘Het brood is op

ambachtelijke wijze bereid. Het is geen fa-

brieksbrood en dat proef je.’ Zijn kaas haalt

hij ook uit de buurt. ‘Van een boer uit Zoe-

terwoude betrek ik verschillende rauw-

melkse kazen, zoals jong, belegen, oud en

komijn. En bij een andere boer uit de buurt

haal ik een bijzondere jonge kaas, die vier

weken extra is gerijpt. Deze kazen, samen

met het verse brood, maken dat de klan-

ten blijven terugkomen.’

Boer onderscheidt zich met zijn buurtwin-

kel van de andere (buurt)supers op nog

een punt. Iedere ochtend gaat de winkel-

deur om 06.00 uur van het slot. ‘Ik start ie-

dere ochtend om 05.00 uur, dan bereid ik

me voor en bak verschillende broodjes in

de oven. Een uur later komen de eerste

klanten. Dit zijn met name mensen die uit

de nachtdienst komen en klanten die

graag hun dag beginnen met een vers

croissantje. Ik ben de enige in heel Den

Haag die zo vroeg zijn winkel opent.’ 

Hoeveel jaar denkt Boer nog door te gaan?

‘O, geen idee. Aan stoppen denk ik hele-

maal nog niet. Ik zou niet weten waarom.

Ik heb tevreden klanten die me goed

weten te vinden. Ja, de crisis merk je best

wel, maar ach, het is een kwestie van ge-

woon doorgaan. Over de toekomst denk ik

ook niet echt na.’

Door Mark Hoogland
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‘Goud voor Bezuidenhout’. Dat is het

motto van het Bezuidenhoutfonds. Anita

Regout, een van de drie bestuursleden,

legt dat uit dat het fonds lokale projecten

wil stimuleren, die kunnen bijdragen aan

het verbeteren van de kwaliteit van leven

in de wijk en die het onderling contact en

de samenwerking tussen bewoners kun-

nen bevorderen. ‘We hebben het fonds

niet opgericht omdat er iets mis zou zijn

met de wijk’, legt ze uit, ‘maar omdat we

enthousiast zijn over Bezuidenhout en als

ondernemers graag iets terug willen doen

voor onze wijk’.

Het idee voor het fonds werd geboren tij-

dens een bijeenkomst van het onderne-

mersnetwerk Bezuidenhout. Regout: ‘Daar

zijn inmiddels zo’n 150 ondernemers -

vooral zzp’ ers - uit de wijk bij aangesloten.

Rob Velders, de initiatiefnemer van dit net-

werk, bedacht dat, als al die ondernemers

een klein geldbedrag in een pot zouden

doen, een heel mooi bedrag zou kunnen

ontstaan om iets leuks mee te doen in de

wijk.’  

www.bezuidenhoutfonds.nl

Samen met de medebestuursleden Paul

van der Plasse en John Dullaart en een

aantal enthousiaste ondernemers, is Re-

gout dit plan verder gaan uitwerken. In-

middels is er een stichting opgericht en

wordt er druk gewerkt aan de website van

het fonds. Het idee is dat iedere bewoner

van Bezuidenhout via deze website een

project kan indienen. Vervolgens kan er op

de site gestemd worden op de projecten.

Uiteindelijk bepaalt het bestuur (mede op

basis van het aantal stemmen) welke pro-

jecten in aanmerking komen voor een bij-

drage uit het fonds. 

Het fonds wordt gevuld met de bijdragen

van het ondernemersnetwerk en de stich-

ting Lokale Fondsen Nederland, die heeft

toegezegd het binnengekomen bedrag te

verdubbelen. Daarnaast zijn de initiatief-

nemers van plan om bij bedrijven in de

wijk langs te gaan voor een bijdrage.

Ideeën

Regout geeft aan dat het Bezuidenhout-

fonds in eerste instantie vooral ideeën uit

de wijk wil ophalen die kunnen bijdragen

aan het welzijn van Bezuidenhout. ‘We

willen dus niet al van te voren gaan opleg-

gen om wat voor soort projecten het moet

gaan. Na het bericht in de laatste Bezui-

denhout Nieuws hebben er al mensen ge-

beld met een idee voor een project. Die

ideeën kunnen vanaf nu dus via de site

worden ingediend. We zijn heel benieuwd

wat er allemaal gaat komen.’

De stichting wil binnenkort een geschikt

evenement in de wijk aangrijpen als offici-

ële ‘kick off’ voor haar activiteiten. Welk

evenement dat zal zijn, wordt zo spoedig

mogelijk bekend gemaakt. Houd de web-

site in de gaten voor meer info.

Door Marjon Damen

Enthousiaste ondernemers in onze wijk hebben het Bezuidenhoutfonds opgericht. Met het fonds willen ze bijdra-

gen aan het welzijn, de ontwikkeling en de samenhang in de wijk. Bewoners van Bezuidenhout kunnen projecten

voor het fonds indienen via de nieuwe website www.bezuidenhoutfonds.nl.

Het team van het Bezuidenhoutfonds. V.l.n.r. Paul

van der Plasse (Penningmeester), Karen Kamme-

raat, Anita Regout (voorzitter), Chantal Linneman

Tim Osorio Rodriguez (van lokalefondsen.nl), 

Ariane Gordijn en Rob Velders. Mede-bestuurslid

John Dullaart kon helaas niet bij de foto shoot

aanwezig zijn.

Bezuidenhoutfonds

Goud voor Bezuidenhout

Heeft u een idee voor een (niet com-

mercieel) project in de wijk? Ga dan

naar www.bezuidenhoutfonds.nl en

dien het in. Minimaal één keer per half

jaar en maximaal één keer per kwartaal

worden projecten geselecteerd die fi-

nancieel door het fonds ondersteund

gaan worden. 

Op de site vindt u meer informatie over

de voorwaarden waar projecten aan

moeten voldoen. De belangrijkste zijn:

degene die het project aanmeldt, moet

er een eigen inbreng in hebben; 

het project moet worden uitgevoerd in

Bezuidenhout en de cohesie, het wel-

zijn en/of de leefomgeving in de wijk

bevorderen.
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Vrijmarkt weer terug op Spaarwaterveld

Net als eerdere jaren op Koninginnedag

wordt het ook dit jaar op zaterdag 26 april

weer een groot feest op het Spaarwater-

veld. Naast de vrijmarkt zijn er tal van acti-

viteiten. Zo kunnen kinderen zich laten

schminken, meedoen aan een circus work-

shop of zich uitleven op een springkussen. 

Van 10.00 tot 15.00 uur

Het opbouwen van de vrijmarkt start om

9.00 uur. De verkoop begint om 10.00 uur.

En rond de klok van 15.00 uur gaat de

poort weer dicht. Op de vrijmarkt zullen

geen handelaren en professionele verko-

pers worden toegelaten. Er is alleen plek

voor particulieren. De verkoop van etens-

waren en levende have is niet toegestaan. 

Gouden tips

Tips van een doorgewinterde ‘Spaarwater-

veldzitter’:

■ Kom op tijd, dan kun je nog een leuk

plekje uitzoeken. 

■ Neem, zeker als je wat ouder bent, een

stoeltje mee. Uren op een hard veld zit-

ten, is niet comfortabel. Alhoewel het

wel leuk is om op terrein rond te lopen,

want er valt genoeg te beleven en je

komt altijd wel bekenden tegen. 

■ Vergeet de zonnebrandcrème en je -

petje niet, want het weer wordt fantas-

tisch. Pessimisten mogen een regenjas

en vuilniszakken meenemen om zich-

zelf en hun spulletjes droog te houden.  

■ Koester de gedachte dat meedoen ook

hier belangrijker is dan veel geld verdie-

nen.

■ Heb vooral plezier: er is niks leukers dan

met gezellige mensen om je heen in de

zon je spulletjes verkopen. Ga lekker

met vrienden een dagje in de zon zit-

ten, en als je iets verkoopt is dat mooi

mee genomen. Veel plezier!!!

De vrijmarkt 2014 is mogelijk dankzij de

inzet van vrijwilligers. Tijdens de vrijmarkt

zelf kan de organisatie nog enkele vrijwilli-

gers gebruiken. Als u van deze dag voor de

wijk een geweldig feest wilt maken, meld

u dan aan bij het Wijkberaad Bezuiden-

hout: 070 - 3150902 of via wijkberaad@be-

zuidenhout.nl.

Na een jaar afwezigheid is hij weer terug: de vrijmarkt op het Spaarwaterveld aan de Theresiastraat. Op 26 april,

op Koningsdag, kunt u er opnieuw terecht voor en met tal van leuke spulletjes. En natuurlijk ook voor heel veel

gezelligheid. 

nummer 41 - april 2014 - www.bezuidenhout.nl

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

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

op precies dezelfde plek als de kaart ooit is gemaakt. Zie dit keer de verschillen in de Rijnstraat. Deze vormde in het verleden het randje

van Bezuidenhout. Vroeger liep de Bezuidenhoutseweg namelijk door tot aan het Staatsspoor (nu Centraal Station). 

ThansToenToen



15

nummer 41 - april 2014 - www.bezuidenhout.nl

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

Bijna alles waarmee ze zich in de wijk bezighoudt, heeft te maken met groen en duurzaam.

Wat doet u in het dagelijks leven?

Ik ben landschapsarchitect en planoloog.

Na heel lang bij het ministerie van Land-

bouw te hebben gewerkt, houd ik me nu

bij Rijkswaterstaat bezig met vormgeving

en duurzaamheid. Dan gaat het bijvoor-

beeld om het verfraaien van geluidsscher-

men langs de A2 met vogels van de

graficus M.C. Escher. Maar hier in de wijk

denk ik aan het gebruik langs de Beatrix-

laan van kletterend water om het geluid

van de Utrechtsebaan te bufferen. Mensen

horen toch liever water dan verkeer.

Wat doet u voor de wijk?

Ik zit in de gebruikersgroep van het

Haagse Bos, waar ik bijvoorbeeld graag

nog meer fietspaden zou zien, vooral rich-

ting Benoordenhout. Verder ben ik lid van

het wijkberaad en de werkgroep Duur-

zaam Bezuidenhout. In Bezuidenhout-

Midden, waar ik woon, heb ik me

beziggehouden met het groen nadat de

straten hadden opengelegen voor werk-

zaamheden aan de riolering. We hebben

toen het bomenplan met de gemeente

doorgenomen. Aan de overkant van mijn

straat staan nu ook bomen, dat mocht

eerst niet.

Waarom?

Ik kom uit het oosten van Nederland, dus

voor mij is een groene buitenruimte altijd

heel belangrijk geweest, ook voor kinde-

ren. Toen we hier eind jaren tachtig kwa-

men wonen, ben ik gelijk betrokken

geraakt bij de Schenkstrook die de ge-

meente toen helemaal wilde volbouwen.

Het is belangrijk om iets voor de maat-

schappij terug te doen en wat is er gemak-

kelijker dan dat dichtbij te doen? Vlak ach-

ter ons, waar nu de Prinsenhof staat, heb-

ben we op een braakliggend terrein waar

werd gedeald en wildgeparkeerd ooit in

een weekend een park aangelegd.

Hoeveel tijd bent u ermee kwijt?

Bij vlagen ben ik er veel mee bezig, maar

aan vergaderen ben ik gemiddeld een

avond per week kwijt en in het weekend

steek ik er natuurlijk ook nog wel tijd in. 

Wat betekent dit voor u persoonlijk?

Ik krijg er heel veel energie van. En het is

leuk om in een wijk te wonen waar je de

mensen kent. Daardoor wordt het ook

echt jouw wijk. Het is heel mooi dat nu in

het voorjaar de gordijnen weer open gaan,

dat je met elkaar over de heg staat te pra-

ten. Als ik hier in de straat met de boom-

spiegels bezig ben, maak ik altijd wel een

praatje. 

Welke vrijwilliger in onze wijk zou u in

het zonnetje willen zetten? E-mail bezui-

denhoutnieuws@gmail.com

Door John Hermse

Vrijwilliger in het zonnetje

‘Voor mij is de groene buitenruimte altijd 

belangrijk geweest’

Annemiek Tromp: ‘Wat is er makkelijker dan dicht-

bij iets voor de maatschappij te doen?’ 

(Foto: Ariane Gordijn)
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Maak van uw straat een bloemenstraat
Afgelopen jaren zijn de straten van Bezuidenhout-Midden een voor een opgesierd met bloeiende boomspie-

gels. Het project startte in de De Carpentierstraat waar wijkbewoner Antoon Moonen als experiment wat

stokrooszaden aan de voet van de boom voor zijn huis zaaide. Het uitbundig bloeiende resultaat werkte

aanstekelijk en met de zaadoogst van dat jaar kon hij het volgende jaar ook de boomvoeten in buurstraten

van stokrozen voorzien. Inmiddels zijn we vier jaar verder en breidt het project zich met hulp van vrijwilli-

gers steeds verder uit.    

Afgelopen najaar is er 15 kilo stokrooszaad geoogst

dat nu klaar ligt om weer uitgezaaid te worden. Op

veler verzoek zullen naast de straten in Bezuiden-

hout-Midden ook verschillende straten in Bezui-

denhout-Oost worden ingezaaid. Daarvoor komen

in eerste instantie alleen de bredere straten in aan-

merking. Het project wordt inmiddels ook door an-

dere organisaties ondersteund. De groenbeheerder

van het stadsdeel laat de boomspiegels prepareren

en levert gereedschap. Het wijkberaad heeft subsi-

die aangevraagd en zelfs de kindergroep van VOOR-

welzijn is betrokken en heeft in maart tijdens vier

vrijdagmiddagen helpen zaaien. 

Meehelpen

Afgelopen jaar waren er al verschillende enthousi-

aste vrijwilligers die hielpen met de zaadoogst. Nu

het project zich steeds verder uitbreidt zal de orga-

nisatie ook verbreed moeten worden. Daarom zijn

de initiatiefnemers op zoek naar ondersteuners die

bereid zijn om in hun eigen straat enkele keren per

jaar wat onderhoudswerk te verrichten. Komt u ook

helpen?

Er zijn vier onderhoudsmomenten. In het voorjaar

zaaien, onkruid wieden en uitlopers van de bomen

wegsnoeien. Als het lang niet regent af en toe

water geven. Stokrozen zijn echte overlevers, ze

groeien makkelijk en zijn niet kieskeurig. Tijdens de

bloei moeten de overhangende stengels opgebon-

den worden. 

In het najaar wordt een paar keer een collectieve

‘seedhunting’ georganiseerd, een oogstfeest waar-

bij zoveel mogelijk mensen worden betrokken. Na

afloop is er een ‘potluckparty’ waarbij iedereen iets

te eten of te drinken meeneemt. In november moet

er nog een keer de straat langsgegaan worden om

de uitgebloeide stengels af te knippen. In totaal

vier of vijf keer per jaar een paar uurtjes werk. De

beloning voor al dit werk is een zomerstraat vol

kleurige bloemen, die ook bijen en vlinders aantrek-

ken.

Informeren en communiceren

Een wijkproject als dit staat of valt met goede com-

municatie. Met de website www.stokrozen.nl, huis-

aan-huis-flyers, artikelen in de wijkkrant en een

digitale stokroos-alert worden vrijwilligers onder-

steund.

De allereerste informatieavond vindt plaats op

dinsdag 22 april in het Wijk- en Dienstencentrum

aan de Johannes Camphuijsstraat. Om 19:45 uur

staat de koffie klaar. Vanaf 20.00 tot 22.30 uur

hoort u hoe u kunt meehelpen om van uw eigen

straat een bloemenstraat te maken.

Door Antoon Moonen en Aletta de Ruiter  
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Bijzondere buur Stephan Fransen

Via Iran naar Wimbledon
Toen hij zeven jaar geleden als veelbelovend tennistalent van de middelbare school kwam, wilde Stephan Fran-

sen niets anders dan als tennisprof in de voetsporen treden van Richard Krajicek. Met Wesley Koolhof als vaste

dubbelspelpartner denkt hij nu een goede kans te maken op een optreden op het prestigieuze Wimbledon.

Stephan Fransen is net terug in de There -

siastraat na drie succesvolle tennisweken

in het Iraanse vakantieoord Kish Island.

Niet direct een plaats die je associeert met

tennis, maar een eerste kennismaking op

zijn 18de beviel zo goed, dat Fransen er re-

gelmatig terugkomt. ‘Voor het tennis is

het echt perfect: het verblijf en het eten

zijn er goedkoop, de reis er naartoe is niet

duur en er zijn genoeg trainingsbanen en

andere faciliteiten om goede toernooien

te spelen.’

Met zijn tennispartner Wesley Koolhof

speelde Fransen in Iran maar liefst drie

toernooien achter elkaar. Dat leverde het

koppel één eerste plek en twee finale-

plaatsen op, maar het grote doel dit jaar is

meedoen aan Wimbledon. ‘Om dat te be-

reiken zijn we vorig jaar alles samen gaan

doen, veel wedstrijden gaan spelen, en

sindsdien zijn we goed vooruitgegaan.’ In

november behaalde het tweetal een eer-

ste zege op een Challenger-toernooi in

Ecuador, en in december werden ze Neder-

lands tenniskampioen dubbelspel tijdens

de Masters in Rotterdam. ‘Dat was voor

ons een mooie bevestiging dat we op de

goede weg zijn en dat er voor ons toe-

komst in het dubbelspel zit.’

Investeren

Fransen woont vanaf zijn geboorte in Be-

zuidenhout. Hier werd hij ook besmet met

het tennisvirus. ‘Ik speelde als kind dagen

achter elkaar op Sportcentrum Maria-

hoeve, net als Richard Krajicek.’ Ontdekt

als talent door de tennisbond nam Fran-

sen het in nationale jeugdtoernooien vaak

op tegen een andere veelbelovende ten-

nisser uit de regio, Thiemo de Bakker. 

Sinds zijn 18de tennist Fransen fulltime.

Meer dan financieel quitte spelen is er nog

niet bij. ‘Ik verdien wel wat door competi-

tie te spelen in Nederland en Duitsland,

maar verder is het vooral investeren. Ge-

lukkig zijn mijn ouders voor mij een grote

steun.’ Om als tennisprof zijn broek te kun-

nen ophouden, is deelname aan de hoog-

ste categorie toernooien noodzakelijk. ‘Het

startgeld voor die toernooien is zo hoog,

dat je er wel geld aan overhoudt.’

165ste

Toen een blessure hem enkele jaren gele-

den het spelen een half jaar onmogelijk

maakte, begon Fransen aan een opleiding

tot personal trainer. Met een nieuwe car-

rière wil ik in ieder geval in de sport blij-

ven. Ik heb die opleiding nu voor de helft

gevolgd en beschik inmiddels over het di-

ploma fitness coach.’ Maar de droom om

van zijn hobby zijn beroep te maken, heeft

hij nog niet opgegeven.   

Daarom besloot hij anderhalf jaar terug

ook om zich vooral op het dubbelspel te

concentreren. De krachtenbundeling met

Wesley Koolhof (afkomstig uit Duiven)

heeft, zoals gezegd, zijn eerste vruchten

afgeworpen. Ze staan nu 165ste op de ATP

dubbel wereldranglijst en moeten stijgen

naar plaats 125 om een kans op Wimble-

don te maken. ‘We hebben nu ook een ge-

zamenlijke trainer en de CIC Group doet

ons management.’ Met dezelfde racket- en

kledingsponsor en een eigen website -

www.fransenkoolhof.nl - doen Fransen en

Koolhof er alles aan om uit te stralen dat

ze een professioneel team vormen op weg

naar de top. ‘Wij hebben onlangs ook met

Jacco Eltingh gesproken, omdat zijn dub-

bel met Paul Haarhuis een beetje ons voor-

beeld is.’

Door Roeland Gelink

Stephan Fransen (links) en Wesley Koolhof: ‘We

zijn op de goede weg.’ (Foto: Ariane Gordijn)



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

■ Abonnement zonder 
opzegtermijn en inschrijfgeld!

■ Alle activiteiten en onbeperkt
trainen voor één prijs.

■ ma t/m vrijdag vanaf 07.00 uur
geopend.

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

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

■ Fitness

■ Cardio Fitness

■ Jeugd Fitness

■ Total Body Workout

■ Step Shape

■ BBB (buik-benen-billen)

■ Pilatus (ook met bal)

■ Burn Workout

■ Body Pump

■ Spinning

■ Kick-fun

■ Zumba

■ Power Yoga

■ Hatha Yoga

■ Vinyasa Flow Yoga

■ Body Shape

■ Squash (4 banen)

■ Finse Sauna

■ Tafeltennis

■ CX30 (core-training)

■ Abdominal workout

■ X-co

In het sportcentrum is ook gevestigd

Zonnecentrum, Schoonheidssalon, Fysiotherapie

Nico's Snackbar

Nico’s Snackbar maakt zijn ijs zelf!

Nico’s Patat: bekend bij iedere Bezuidenhouter
Stuyvesantstraat 35 - (070) 3857010

Wij hebben een paasijsje voor
slechts €1,59 met vers fruit of 

advocaat en een paasei!

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

U kunt bij ons ook uw verjaardag of baby shower 
vieren met een kopje koffie met gebak of een high tea.

Wij hebben een heerlijke lunch kaart met o.a. onze
huisgemaakte hamburger, en huisgemaakte Filet 
Americain en tonijnsalade.

Ook zondag geopend.
� 
Wij bezorgen al uw broodjes

♥ 15 smaken verse thee

♥ gratis WiFi

♥ Elke dag diverse nieuwe kranten en leesbladen

Lunchroom & Catering
Theresiastraat 142 - Den Haag - 070 385 82 61

www.nieuwengelhard.nl 
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Jong Bezuidenhout

Het groene schoolplein 

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

Dit keer kinderen van de Liduina Basisschool. 

Kinderkabinet 
Wij als Liduina Basisschool hebben een

kinderkabinet op school. Het kinderkabi-

net bestaat ondertussen uit leerlingen uit

de groepen 5 t/m 8. 

Verkiezingen

Ieder schooljaar worden er verkiezingen

gehouden in de groepen 5 t/m 8. Als je

mee wil doen, gaat het zo: iedere deelne-

mer bedenkt leuke en goede ideeën. Tij-

dens een presentatie vertel je jouw ideeën

aan de rest van de klas. Als de klas jouw

ideeën goed vindt, dan word je uitgeko-

zen. Per groep mag er één leerling in het

kinderkabinet. Het kinderkabinet probeert

de school beter te maken door hun ideeën.

Daarnaast bedenkt het kinderkabinet ook

acties, zoals het groene schoolplein en de

schoolwaaier. 

Vergaderingen

Wij hebben vaak op donderdag een verga-

dering. De vergadering word geleid door

meester Yuri. Tijdens de vergadering heb-

ben wij het over dingen die we op school

beter kunnen maken. Een voorbeeld hier-

van is dat de fietsenstalling wel eens een

keer wat verf verdient en dat wij graag

meer boeken zouden willen. 

Tijdens de vergaderingen bekijken wij ook

de ideeënbus. Deze brievenbus is bedoeld

voor alle leerlingen van de Liduina om

goede ideeën in te stoppen. Enkele ideeën

die in de brievenbus worden gedaan zijn:

toiletcompetitie organiseren waarbij de

leerlingen een toilet adopteren en hier zelf

voor moeten zorgen. De winnaar krijgt

dan de gouden wc-borstel. Er worden ook

vaak ideeën in de brievenbus gedaan zoals

een lift in de school, maar dat is natuurlijk

onrealistisch.

Het kinderkabinet mag ook nieuwe ouders

rondleiden bij hun kennismakingsgesprek.

Dit vinden wij speciaal, omdat het leuk is

om te vertellen over onze school. 

Iedereen op school is trots op het kinder-

kabinet. Ondertussen bestaat het kinder-

kabinet al vier jaar en dat verdient wel een

groot applaus. Wij als leerlingen van de Li-

duina vinden het kinderkabinet een goed

idee en hopen dat het voor altijd zal blij-

ven bestaan.

Door Roos Krikke, Britt ter Walt en 

Annemoon Campos (allen groep 6/7)

De geschiedenis van ons schoolplein. Het

begon allemaal twee jaar geleden, met

een saai schoolplein. De oudercommissie

van de Liduina kwam met het idee om het

plein te veranderen in een groen school-

plein. Dit hadden ze gezien op andere

scholen, waar het prachtig was en de kin-

deren het erg naar hun zin hadden. De ou-

dercommissie bedacht: zo’n schoolplein

moeten wij ook hebben op de Liduina. De

kinderen leren op deze manier veel over de

natuur en spelen op een andere manier.

Samen met de meester/juffen en de kin-

deren hebben zij toen een mooi school-

plein bedacht.

Het schoolplein is prachtig geworden. Wat

hebben wij allemaal gekregen? Wij heb-

ben veel hulp gekregen van ouders en de

gemeente. Met deze hulp hebben wij een

schoolplein met een glijbaan, een zand-

bak, plantjes, een klimboom, een wilgen-

tunnel, wilgenhutje, kunstgras,

perenbomen, een theaterbankje van

steen, houten ballenvangers, knuppel-

paadjes, klimop, en nog mooie grote

bomen. In het begin was het schoolplein

nog niet bijzonder, maar toen de plantjes

en de perenbomen uitkwamen werd het

een mooi en een vrolijk schoolplein.

Elke leerling van de Liduina is blij met het

schoolplein en wij hebben allemaal

nieuwe spelletjes bedacht tijdens het bui-

tenspelen. Elke dag beleven wij opnieuw

avonturen op ons eigen schoolplein.  

De meningen van verschillende kinderen:

Wij vinden het schoolplein leuk, omdat je

altijd in de natuur zit.

Ik ben er blij mee. Twee jaar geleden had ik

echt niet zo’n natuurlijk schoolplein ver-

wacht. Eigenlijk ben ik liever op het

schoolplein dan in de klas.

De natuur is belangrijk en op deze manier

leren we dat nog sneller.

Dit is het leukste schoolplein van Neder-

land.

Door Asmae Bouyirdane en Vere 

(beide van groep 7)

Het kinderkabinet van de Liduina Basisschool met
meester Yuri en juf Ellen.



Autobedrijf Houtwijk v/h Garage Gordijn

Autobedrijf Houtwijk

Johan van Hoornstraat 39

zijstraat Laan van N.O.I

(070) 383 84 05

info@autohoutwijk.nl

www.autohoutwijk.nl

Na 3 jaar onder leiding van 

Peter Pannekoek zijn we nu ook 

toe aan een nieuwe naam.

 

Bosscher-Advies
Uw Frans Recht Jurist

Mr Mireille Bosscher - 0642661075

www.bosscher-advies.nl

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

Droomt u van een huis in Frankrijk of heeft u 

wellicht al een woning in la douce France?

GROENEWEG
sigarenspeciaalzaak - staatsloten - lotto/toto

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

TABAC&GIFTS
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De wijkmakelaar over

Mag ik verhuren of moet ik daarvoor

mijn hypotheekbank om toestemming

vragen? Dit is een van de vragen die wij

als makelaar dagelijks gesteld krijgen.

Met name in een tijd als deze kunnen

verkopers in de knel komen door de lage

verkoopprijzen en de hoge restschulden.

Zeker wanneer, wegens omstandighe-

den, niet gewacht kan worden met ver-

huisplannen. Zal de bank toestemming

geven als ik vraag mijn huis tijdelijk te

mogen verhuren? Wanneer u als regu-

liere huizenbezitter die vraag bij de hy-

potheekbank neerlegt, zal deze géén

toestemming geven. Een huurder geniet

immers huurbescherming en bij het uit-

blijven van betaling van de hypotheek-

last, kan het zijn dat de woning verkocht

moet worden. Het punt voor de bank is

dat een verhuurde woning een lagere

opbrengst heeft dan een niet-bewoonde

woning. Maar er is een uitweg om toch

tijdelijk te kunnen verhuren, namelijk via

de leegstandswet. Deze wet is in het

leven geroepen om te helpen in gevallen

waarbij een verkoop moeizaam verloopt

door een te hoge hypotheekschuld en

een lage verkoopprijs. Om van deze wet

gebruik te kunnen maken, moet wel aan

een aantal voorwaarden worden vol-

daan. Zo moet de woning minimaal twee

maanden te koop staan en te koop blij-

ven staan. Verder moet bij de gemeente

een vergunning worden aangevraagd.

Pas nadat de gemeente toestemming

heeft gegeven, kunt u uw woning verhu-

ren. De vergunning is geldig voor een pe-

riode van maximaal vijf jaar en kan

daarna weer worden verlengd. Daar-

naast geldt voor de verhuurder een op-

zegtermijn van maximaal zes maanden. 

De natuur-educatieve speeltuin op de Rei-

gershof is de 500ste speeltuin in Den

Haag. De speeltuin bestaat uit drie onder-

delen. Voor de peuters en kleuters is een

natuurbelevingstuin aangelegd met een

water- en zandspeelplaats, wilgenhutten

en speelheuvels met zitgelegenheid voor

bijvoorbeeld de (groot)ouders. Voor de gro-

tere kinderen komt er een miniatuurland-

schap gemaakt van slootjes, greppels en

eilanden die op diverse manieren worden

verbonden met vlotten, vlonders, boom-

stammen en stappalen. Op de eilanden

komen bomen, struiken en wilgenhutten.

Ook komen er mogelijkheden om zelf hut-

ten te bouwen. Kinderen vanaf 12 jaar kun-

nen straks op de verlengde dijk naar

hartelust klimmen over gespannen tou-

wen zonder de grond te raken. Een nieuwe

toegangspoort zorgt voor een directe ver-

binding tussen de verschillende speelon-

derdelen binnen en buiten de stadsboer-

derij. Omdat in deze tuin de beleving van

de natuur centraal staat wordt alleen ge-

bruik gemaakt van natuurlijke materialen

en Nederlandse houtsoorten.

Scouting Haagse Hout krijgt een eigen

stek in de natuurbelevingstuin.

Op woensdag 7 mei organiseert Reigers-

hof het jaarlijkse schaapscheerfeest.

Naast het scheren van de schapen, is er

een demonstratie wol spinnen en kunnen

kinderen een armbandje vilten, leren

breien, of een schaapje knutselen. 

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

deze rubriek behandelen de makelaars Langezaal, Are en Van Paaschen onderwerpen waarmee u, als

huizenbezitter of -huurder, uw voordeel kunt doen. Dit keer Mark Aardse van Langezaal.

Op het terrein van Stadsboerderij Reigershof is het eerste deel van de natuur-educatieve speeltuin geopend. 

Dat gebeurde op 5 maart door wethouder Karsten Klein. In de speeltuin komen avontuurlijke speelplekken voor

alle leeftijden. Het tweede en derde deel zullen binnenkort klaar zijn. In de tussentijd is de stadsboerderij gewoon

open.

Tijdelijk verhuren
Mark Aardse van Langezaal

Makelaars (Foto: Fred Geelen)

Reigershof 

Natuur-educatieve speeltuin open



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, Italie, 

Duitsland, Frankrijk).

Ingo Wewer

Het verhaal van wijn
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Bezuidenhout weer een stukje duurzamer
Bezuidenhout wil de meest duurzame wijk van Den Haag worden. Daarvoor zetten al heel wat bewoners, on-

dernemers, scholen en andere organisaties zich in. Zoals de winkeliersvereniging BIZ ‘De Straat’, de bibliotheek

Haagse Hout en de Van Hoogstratenschool. Soms maken ze daarbij gebruik van de adviezen van de werkgroep

Duurzaam Bezuidenhout. 

Duurzame Theresiastraat

Het trapje oogde wat wankel. Maar

daardoor liet wethouder Henk Kool 

(Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Eco-

nomie) zich niet van de wijs brengen.

Onversaagd draaide hij bij Lunchroom

Nieuw Engelhard in de Theresiastraat op

27 maart een energiezuinige en duur-

zame LED-lamp in het plafond. Daarmee

rondde hij het project ‘Duurzaam Doen,

Verlicht je BIZ’ van Vereniging BIZ ‘De

Straat’ af. Door dit project zijn in het

winkelgebied van de Theresiastraat en

omgeving het afgelopen jaar meerdere

ondernemers overgestapt op duurzame

LED-verlichting. 

Met het idee voor dit project won BIZ

‘De Straat’ vorig jaar de Retailprijs 2013

van het Haags Retailpunt. De Retailprijs

daagt de besturen van Haagse winke-

liersverenigingen uit het meest innova-

tieve, creatieve en/of duurzame idee aan

te leveren. De werkgroep Duurzaam Be-

zuidenhout zette de BIZ op dit spoor

door het bestuur te wijzen op het maat-

schappelijk belang en de financiële voor-

delen van duurzame investeringen voor

de aangesloten winkeliers. 

In het onderwijs op de Van Hoogstratenschool speelt het

groene schoolplein dat in de zomer van 2013 is aangelegd,

een grote rol. Veel van het materiaal op het plein is bijvoor-

beeld afkomstig van de plataan die is gerooid en een oude ri-

oolbuis van de gemeente is voor veel kinderen een favoriete

speelplek. ‘Zo kunnen we laten zien dat je afdankte spullen

nog heel goed voor iets anders kunt gebruiken’, vertelt direc-

teur Corien Van Starkenburg. De moestuin, die bieten, wor-

tels, aardappels, aardbeien, diverse kruiden en een

appelboompje bevat, maakt aanschouwelijk hoe de natuur

groeit en bloeit. En van de oogst maken leerkrachten heer-

lijke, gezonde salades met en voor de kinderen. Van het insec-

tenhotel dat op het plein is opgehangen, leren de kinderen

dat insecten niet eng, maar vooral nuttig zijn voor de natuur.

In de buitenklas (uniek voor de groene schoolpleinen in Be-

zuidenhout) kunnen ze zelfs in de frisse buitenlucht les krij-

gen. ‘Inderdaad, natuur en groen zijn een integraal onderdeel

van ons onderwijs’, stelt Van Starkenburg. Zelfs de zonnepa-

nelen leveren de school, behalve een forse besparing op de

energierekening, ook lesmateriaal op. Van Starkenburg: ‘We

kunnen de kinderen bijvoorbeeld duidelijk maken dat zonne-

energie niet vervuilend is. Waarom heeft niet iedereen dat

dan? hoor je ze wel eens vragen. En op een schermpje kun-

nen ze aflezen hoeveel kilowatt aan energie we op dat mo-

ment van de zon krijgen. Dat scheelt weer een hoop papier

voor boeken! Op die manier kunnen we duidelijk maken hoe

belangrijk het is om duurzaam met zaken om te gaan voor

de wereld en hoe dichtbij die wereld soms is.’

Wethouder Kool rondt het project ‘Duurzaam

Doen, Verlicht je BIZ’ af. (Foto: Roel Rozenburg)

Door de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

Les in de buitenklas

Groep 4 krijgt zangles in de buitenklas.

Energiezuinige sfeer in de bieb  

Ook de bibliotheek Haagse Hout aan de Theresia-

straat heeft voor de aanstaande verbouwing gebruik

gemaakt van de adviezen van de werkgroep Duur-

zaam Bezuidenhout. De bibliotheek kiest voor sfeer

en zal straks veel meer op een huiskamer dan een

winkel lijken. Nadat twee jaar geleden alle puien al

van dubbelglas zijn voorzien, wordt bij de komende

verbouwing de verlichting aangepakt. De armaturen

zullen zo duurzaam mogelijk zijn en naar verwach-

ting een forse besparing op de energierekening ople-

veren.



‘Ik kwam hier als kind al met mijn ouders’,

herinnert Patricia Hoogland zich de plek

waar nu Patricia’s Place is gevestigd. Ter-

wijl haar vader daar boekhandel J.B. van

Seters bezocht, ging zij met haar moeder

wol uitzoeken bij de naastgelegen hand-

werkwinkel Dietz. ‘En als wij klaar waren,

kreeg ik aan de overkant een gebakje en

chocolademelk bij Engelhard.’

Na de periode bij Gulf Air wilde zij in die

vertrouwde omgeving graag een ‘goede

oude buurtwinkel’ beginnen. ‘Voor mij be-

tekent dat vriendelijk zijn en echt tijd

nemen voor je klant.’ Met al haar ervaring

in de service-industrie weet zij hoe zij haar

klanten iets extra’s kan bieden, of het nu

gaat om hulp bij het vinden van de juiste

wenskaart of een plek om een kind even

borstvoeding te geven. Ook voor een

praatje zijn buurtbewoners bij Hoogland

aan het juiste adres. ‘Je moest eens weten

hoeveel koffie er hier doorheen gaat. Het

is soms net een praathuis.’

Arabisch

Behalve voor aandacht kunnen klanten in

Patricia’s Place ook terecht voor cadeaus,

wenskaarten, tijdschriften, kantoorartike-

len en souvenirs. ‘Als het aan mij ligt, breid

ik het assortiment souvenirs nog flink uit,

want ik ben de enige in de buurt die het

echte spul van Holland Souvenirs aan-

biedt.’

Van de klanten komt 90 procent uit de

buurt. Dat Hoogland toch vrij veel souve-

nirs verkoopt, heeft te maken met de ver-

anderende wijkbevolking. ‘Er wonen hier

nu ook veel expats en buitenlandse stu-

denten van het conservatorium.’ Haar ver-

leden in de internationale luchtvaart komt

daarbij soms nog van pas. ‘Toen ik met het

beetje Arabisch dat ik spreek eens een

vrouw uit Syrië te woord stond, stond er

de volgende dag een hele klas op de

stoep.’

In de vorm van een ‘shop-in-shop’ biedt 

Patricia’s Place sinds 2012 in de kelder on-

derdak aan de lijstenmakerij van Steve

Young . Hoogland zou het liefst ook hob-

bymaterialen, zoals karton, verf en pense-

len, opnemen in haar winkel. Er is ruimte

zat. Dit soort artikelen past bij haar eigen

aanbod. Bovendien is er veel vraag naar dit

soort artikelen in de wijk.

Door Roeland Gelink
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Op de agenda staan onder meer de behan-

deling van het jaarverslag 2013 van het

Wijkberaad Bezuidenhout. Verder zullen

de verschillende werkgroepen binnen het

wijkberaad u op de hoogte brengen van

hun laatste activiteiten. Ook wijkbewoners

kunnen hun ideeën en wensen op het ge-

bied van leefbaarheid en woonomgeving

kenbaar maken. 

Riool en herinrichting Oost

Daarnaast geven vertegenwoordigers van

de gemeente Den Haag voorlichting over

de planning en de procedures rond de aan-

leg van het riool in en de herinrichting van

Bezuidenhout-Oost.

Mis deze avond dus niet. De vergadering

begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf

19.00 uur. Na afloop kan er informeel wor-

den nagepraat onder het genot van een

hapje en een drankje.

Voor meer informatie: Wijkberaad Bezui-

denhout: 070 - 3150902 of via wijkbe-

raad@bezuidenhout.nl. Houd ook de

website www.bezuidenhout.nl in de

gaten.

Zet ‘m in uw agenda. Op maandag 19 mei is er een algemene bewonersvergadering in

het Wijk- en Dienstencentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuijsstraat 25. 

Cadeauwinkel Patricia’s Place

‘Het is hier soms net een praathuis’
Na twintig jaar vliegen over de hele wereld als stewardess en purser van Gulf Air keerde Patricia Hoogland vier jaar geleden

terug in Bezuidenhout om een andere jeugddroom in vervulling te laten gaan. Schuin tegenover een appartement van haar

ouders in de Theresiastraat heeft zij sinds januari 2011 haar eigen cadeauwinkel: Patricia’s Place.

Patricia Hoogland: ‘Je

moest eens weten hoe-

veel koffie er hier door-

heen gaat.’ (Foto:

Willem Verheijen)

Algemene bewonersvergadering op 19 mei
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TreesFeest 

Voor iedereen wat te beleven

Natuurlijk is er ook dit jaar weer een bra-

derie met kramen van winkeliers en onder-

nemers uit de Theresiastraat. En uiteraard

kan er weer genoten worden van swin-

gende brass- en dweilbands die op diverse

podia optreden of met hun muziek door

de straat trekken. Ook aan eten en drinken

- geheel verzorgd door de verschillende

horecaondernemingen in de wijk - zal

geen gebrek zijn. Daarnaast zijn er, net als

verleden jaar, voldoende activiteiten voor

kinderen. Yvette Schmale van Etos en win-

keliersvereniging BIZ ‘De Straat’ vertelt

begin april dat het programma voor het

TreesFeest nog niet helemaal rond is: ‘Met

de organiserende ondernemers zijn we

momenteel druk bezig met de voorberei-

dingen, maar wees ervan overtuigd dat er

dat weekend in ieder geval genoeg te

brassen, eten, drinken en te beleven valt.’ 

Houd de posters met meer informatie over

het TreesFeest in de gaten.

Nog geen plannen voor het Pinksterweekend? Reserveer dan alvast zaterdag 7 en zondag 8 juni in uw agenda en

kom naar het TreesFeest. Dit evenement wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd en belooft, voor zowel

jong als oud, weer veel te zien, te doen en te beleven. 

Parelroute met vijftig parels

De Parelroute wordt dit jaar alweer voor

de zesde keer georganiseerd door het Pa-

relteam van het Wijkberaad Bezuiden-

hout. Naast een aantal ‘oude vertrouwde’

Parels, zijn er dit jaar ook een aantal

nieuwe Parels te bewonderen. Zo kunt u

bijvoorbeeld in het Haagse Bos kennis

maken met wandelcoaching en op een an-

dere locatie de schoonheid van glaskunst

ervaren. Ook kunt u een bezoek brengen

aan een bamboetuin of bij iemand anders

thuis zien welke dieren je zoal van dekens

kunt maken. 

Kortom, er valt ook tijdens de zesde editie

van de Parelroute weer genoeg te zien en

te beleven. Mis hem niet. Reserveer 24 mei

in uw agenda en laat u verleiden door de

bijzondere talenten van uw wijkgenoten.

De dag wordt feestelijk geopend om 

10.00 uur in het Wijk- en Dienstencen-

trum, Johannes Camphuijsstraat 25 en ein-

digt om 16.30 uur. Aan de hand van een

folder met informatie over alle deelne-

mende parels en een plattegrond met

route kunt u zelf bepalen welke Parels u

wilt bezoeken. Deze folder zal enkele

weken voorafgaand aan de Parelroute bij u

in de bus vallen. 

Door Petra van der Vlugt

Het TreesFeest was verleden jaar een gezellige

boel. (Foto: Ariane Gordijn)

50 Benieuwd naar de passies van uw wijkgenoten? Doe dan mee aan de Parelroute op zaterdag 24 mei.

Maar liefst vijftig buurtbewoners geven u dit jaar ‘een kijkje in de keuken’ en tonen u letterlijk bij

hen thuis of op locatie hun bijzondere passie, hobby of verzameling.
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Spring Festival 2014

Tijdens het avantgardistische Spring Festi-

val staan de nieuwe werken centraal van

studenten van de afdeling Compositie.

Deze worden omlijst door een aantal

meesterwerken van hedendaagse compo-

nisten. Het festival vindt plaats in zowel

het Koninklijk Conservatorium als het

Korzo theater. Op het programma staan

onder meer kamermuziek, stukken voor

groot ensemble, live elektronica, video,

performances en muziektheater.

Haagse componisten

Het festival herdenkt ook de vorig jaar

overleden Dick Raaijmakers in een bijzon-

dere reconstructie van zijn werk Nachtmu-

ziek uit 1969. Van de Amerikaanse

componist John Cage, met wie het Konink-

lijk Conservatorium een bijzondere band

had, klinken Credo in Us en de volledige

cyclus Sonatas and Interludes for prepared

piano. Het KC-Codarts ensemble brengt

een programma van Haagse en Rotter-

damse componisten, gespeeld door een

ensemble van studenten van Codarts en

het Koninklijk Conservatorium.

Naast alle andere bijzondere, en soms

prettig ontregelende studenteninitiatie-

ven, vindt de ‘ensemblemarathon’ plaats.

In dit afsluitend concert presenteren alle

scheppende afdelingen - Sonologie, ArtSci-

ence, T.I.M.E. en Compositie - zich met een

eigen ensemble als één afdeling presente-

ren. ‘Een knetterende avond’, belooft het

conservatorium, ‘waarop analoog, digitaal,

improvisatie en performance samenko-

men.’ 

Het volledige programma is te lezen op

www.koncon.nl/springfestival.

Van 22 tot 25 april organiseert het Koninklijk Conservatorium weer het Spring Festival. Het festival is een aanrader

voor iedereen die geïnteresseerd is in hedendaagse gecomponeerde muziek van de jongste generatie (inter)natio-

nale componisten. 

Conservatoriumstudenten

aan het ‘werk’ tijdens het

Spring Festival 2013 (Foto:

Iris van den Broek)

Vruchtbare 

Vrijwilligersparade

Meer dan twintig maatschappelijke organisaties op zoek naar

vrijwilligers en een tweehonderdtal in vrijwilligerswerk geïnte-

resseerde wijkbewoners maakten van de Vrijwilligersparade

Haagse Hout op 12 maart een vruchtbaar evenement. 

In de hal van het kantoor van AEGON maakten de organisaties en

(kandidaat-)vrijwilligers gretig gebruik van de mogelijkheid om

contacten te leggen en nader kennis met elkaar te maken. Bij PEP

(Participatie Emancipatie Professionals) konden bezoekers terecht

voor een talentenscan en een kijkje in de vrijwilligersvacature-

bank. 

Deelnemers aan de Vrijwilligersparade waren onder meer de Bu-

renhulpcentrale, Scouting Haagse Hout en de Van Hoogstraten-

school uit de Spaarwaterstraat. De school benutte het evenement

om te zoeken naar een vrijwillige opvolger voor de wegbezui-

nigde conciërge en kwam in contact met twee kandidaten. Boven-

dien deed een vrouw het aanbod om Chinese les te geven en wer-

den met de ook aanwezige Kindertelefoon afspraken gemaakt

over een gastles. ‘Al met al een fijne ervaring’, aldus schooldirec-

teur Corien van Starkenburg.

Door Roeland Gelink

Vrijwilligersparade Haagse Hout leverde tal van contacten op. 

(Foto: Richard Mulder)
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Wat merkten we van de summit?

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen in de wijk

Stefan Hessing van Bakkerij Hessing be-

waart goede herinneringen aan de Sum-

mit. Zijn bedrijf mocht in opdracht van de

gemeente Den Haag 4.000 Haagsche Kak-

kers uitdelen aan de politieagenten die de

wereldleiders van Schiphol naar Den Haag

escorteerden. Plaats van handeling: het

ADO-stadion.

Zoals het een goed ondernemer betaamt,

legde Marcel Middeldorp van Marcel by

Middeldorp zich niet bij voorbaat neer bij

het idee van een black monday op de zaak.

Hij stuurde al zijn relaties een ludieke mail

(zie afbeelding) met als resultaat dat het

die maandag toch nog best druk was.

‘Mensen waarderen het als je een beetje

lef toont.’ 

In Bezuidenhout ging ruim 57 procent van de 12.676 stemgerechtig-

den stemmen. Dat was iets minder dan de 60,1 procent van vier jaar

geleden. In heel Den Haag was de opkomst 48,5 procent (in 2010:

52,9 procent. Landelijk bedroeg de opkomst 53,8 procent.

Als de Nuclear Security Summit iets heeft bewezen dan is het wel dat je voor een goede maaltijd toch in Bezui-

denhout moet zijn. Zo prikten - begeleid door helikoptergeronk - maar liefst 58 wereldleiders een vorkje mee op

Paleis Huis ten Bosch. En smulden 4.000 politieagenten van de Haagsche Kakkers van Bakkerij Hessing.

D66 boekte een monsterzege in Bezuidenhout bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. De partij van

onze stadsdeelwethouder Ingrid van Engelshoven haalde bijna een kwart van de stemmen binnen. De VVD werd

de tweede en de Haagse Stadspartij de derde partij in onze wijk.

Op Twitter kwamen de 

volgende berichten voorbij

Bob van Keulen 

Dranghekken langs Bezuidenhoutse-

weg worden in sneltreinvaart opge-

ruimd.

Petra Stienen 

In Bezuidenhout - Den Haag merken we

wel dat de Buren de halve wereldtop te

eten hebben #NSS2014 #helicopters

Jenny van Leeuwen 

Ik ben vandaag boswachter in best be-

waakte bos van NL! Alleen... Ik mag er

zelf ook niet meer in #haagsebos

#nss2014 http://twitpic.com/dz8slf

Maryse Ducheine 

ik daag de #factcheckers uit: verhou-

ding aantal bomen IN Haagse Bos t.o.v

aantal hekken + agenten EROMHEEN is

op dit moment 1 op 1 #NSS2014

Matthijs van Meerveld 

Op een paar honderd meter van mijn

huis, middenin het Haagse Bos, dineren

de leiders van deze wereld, langs mijn

vaste hardlooproute. #mooi

Partij stemmen percentage 2010

D66 1.768 24,4 18,6

VVD 945 13 19,2

HSP 907 12,5

PvdA 780 10,7 17,6

PVV 709 9,8 13,9

GRLKS  580 8,0 8,5

CDA 403 5,6 5,1

SP 340 4,7 4,7

PvdD 195 2,7 3,0

CU/SGP 132 1,8 2,4
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Theresiastraat

Van rustige woonboulevard tot drukke winkelstraat

De Theresiastraat met huizen van een ma-

jesteitelijke architectuur werd de slagader

van deze voor welgestelde mensen be-

doelde woonwijk. Met in het midden een

door bomen omzoomd wandelpad moest

de brede laan de ‘grandeur’ uitstralen van

een rustig woongebied.

Deze status, die de Theresiastraat in het

begin van de 20e eeuw nog had, veran-

derde na de Eerste Wereldoorlog volledig.

Om niet helemaal naar de Haagse binnen-

stad te hoeven gaan om inkopen te doen,

ontstond behoefte aan mogelijkheden

dichter bij huis. Daarom werd de ene be-

nedenverdieping na de ander omgebouwd

tot winkel. De bedrijvigheid van het ko-

pend publiek en de aanvoer van allerlei

goederen nam mede door de opkomst van

het gemotoriseerde verkeer in rap tempo

toe. 

Met één donderende klap verdween deze

voor velen gezellige drukte als gevolg van

het Britse bombardement aan het eind

van de Tweede Wereldoorlog. Na de we-

deropbouw kwam de Theresiastraat in een

totaal andere gedaante langzamerhand

weer tot leven.

Door Carel Wiemers (tekst en illustratie)

Om de uit zijn kracht gegroeide binnenstad meer armslag te geven, besloot het Haagse stadsbestuur aan het eind

van de 19e eeuw ten zuiden van het Haagse Bos een nieuw woongebied aan te leggen. In 1885 werd begonnen

met de aanleg van een viertal straten. Om het voorname karakter van deze wijk te accentueren kozen de stadsbe-

stuurders voor de vier voornamen van koningin-regentes Emma (1858-1934): Theresia, Adelheid, Emma en Wilhel-

mina.

Bezwaar tegen laadpaal 

Een aantal bewoners van het De Eerensplein

heeft de gemeente begin maart een bezwaar-

schrift gestuurd, waarin ze bezwaar maken

tegen plaatsing van een oplaadpunt voor elektri-

sche voertuigen. ‘Als bewoners hebben wij niets

tegen de opmars van elektrische auto’s’, schrijft

Lieke Verroen de redactie van Bezuidenhout

Nieuws. 

‘Maar het onttrekken van twee parkeerplaatsen

aan het geheel in een gebied waar een tekort

aan parkeerplaatsen is en waar wij allemaal

moeten betalen om te mogen parkeren, gaat ons

te ver.’ Ze voegt eraan toe dat de gemeente de

‘laadpaal’ al heeft geplaatst nog voordat de 

bezwaarperiode is afgelopen.

Schoolvoetbaltoernooi

Leerlingen van de Van Hoogstraten-

school en de Liduina Basisschool speel-

den de sterren van de hemel tijdens

het schoolvoetbaltoernooi op het ter-

rein van voetbalclub VUC aan het

Kleine Loo. Van de Liduinaschool wer-

den zelfs twee teams (uit groep 3 en 4)

winnaar in hun poule. Zij gingen met

een mooie beker terug naar school. 

Aan het toernooi deden dertien basis-

scholen uit Den Haag mee. Het vond

plaats op 12 maart en 2 april. VUC or-

ganiseerde het voor de achtste keer en

gaf hiermee op sportieve wijze invul-

ling aan haar functie van ‘Buurthuis

van de toekomst’. 
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Kosmopoliet
Onze burgemeester grijpt elke kans aan

om onze stad naar voren te brengen als

de ‘internationale stad van vrede en

recht’. Eind maart veranderde Bezuiden-

hout tijdens de kerntop ook heel even

in een ‘internationale wijk van vrede en

recht’ toen Obama, Merkel, Hollande en

nog een paar wereldleiders voor het

oog van de wereld kwamen dineren in

Huis ten Bosch.

Grote zwarte schermen langs de Bezui-

denhoutseweg moesten tijdens het

hooggeplaatste etentje op het paleis

voorkomen dat Bezuidenhouters met

eigen ogen konden zien hoe internatio-

naal onze wijk op z’n minst voor een

avond was.

Maar wonen we daarmee ook de rest

van het jaar in een wijk die net zo inter-

nationaal en kosmopolitisch is als de

stad Den Haag pretendeert te zijn?

Als je uit eten gaat of boodschappen

haalt zeker wel. Parmezaanse kaas haal

ik bij een Fransman, voor pide en simit

stap ik binnen bij zijn Turkse buurman

en bij de Siciliaan een paar straten ver-

derop bestel ik graag een bordje penne

con salciccia. Buitenlandse middenstan-

ders te over in onze wijk, en dan heb ik

het nog niet eens gehad over al die Chi-

nezen die al jaren tot ons menu beho-

ren, om maar te zwijgen van de toko’s,

Buurman John
want die zijn zo Haags als wat.

En leg je oor eens te luisteren in onze

wijk. Op straat wemelt het van de

vreemde tongvallen: Frans, Duits, Rus-

sisch, Spaans en bij de kassa van de su-

permarkt spraken laatst zowel de

klanten voor als na mij Engels. Dat zul-

len dan de expats zijn die hier werken

voor bedrijven, instellingen en ambassa-

des die van Den Haag die internationale

stad maken waar de burgemeester het

altijd over heeft. Ze maken een groot

deel van de bevolking van onze wijk uit:

alleen al in Bezuidenhout-Midden valt

een van de vier bewoners onder de noe-

mer ‘Westerse allochtoon’, zoals het in

bevolkingstatistieken heet.

Maar wie hier over straat loopt, zal ook

opvallen dat onze wijk er behoorlijk wit

uitziet. Dat kan wel kloppen: mogen in

andere wijken niet-westerse allochto-

nen al lang geen minderheid meer zijn,

in onze wijk is slechts een handjevol Su-

rinamers, Antillianen, Marokkanen en

Turken terug te vinden.

Als je al die nationaliteiten bij elkaar op-

telt, heeft ongeveer een op de drie be-

woners van onze wijk wortels in het

buitenland. Maakt dat van Bezuiden-

hout een internationale wijk in een in-

ternationale stad? Wat mij betreft zeker,

daar hebben we geen Obama, Merkel of

Hollande achter een zwart scherm voor

nodig.

Voor kleine reparaties kunt u zonder afspraak terecht!

Leaserijders kunnen voor 
onderhoud bij ons terecht! 

Joan Maetsuyckerstraat 94

2593 ZM  ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 347 81 10

www.bcsvanmaanen.nl

Autocenter van Maanen

Maak nu een afspraak!

Wist u dat…

● ● ● het pand aan de Bezuidenhout-

seweg 30, waar vroeger het Ministerie

van Economische Zaken was gehuis-

vest, het onderkomen wordt van vijf

landelijke organisaties, waaronder het

Centraal Planbureau en het Sociaal en

Cultureel Planbureau? De verbouwing

begint uiterlijk begin 2015 en moet

halverwege 2016 klaar zijn.

● ● ● Kunstpost aan de Van Heutz-

straat mogelijk een Buurthuis van de

Toekomst wordt? De kans is groot dat

er in het komend jaar, naast kunstzin-

nige activiteiten, ook yogalessen,

maaltijdprojecten en buurtbijeenkom-

sten worden georganiseerd.

● ● ● u op 29 april de presentatie ‘De 

3 grootste fouten die zzp’ers maken

waardoor hun omzet onnodig achter

blijft’ kunt bijwonen? De bijeenkomst

is bedoeld voor zelfstandige onderne-

mers die worstelen met hun acquisitie

en willen weten hoe ze aan meer ‘goed

betalende’ klanten en een ‘veel’ hogere

omzet kunnen komen. Van 19.30 –

21.00 uur in het Wijk- en dienstencen-

trum, Johannes Camphuijsstraat 25.

Aanmelden via info@succesvolleprak-

tijken.nl of bel Elvira Heemskerk op 

06 – 42 999 690. Voor koffie/thee en

zaalhuur wordt een vergoeding van 

10 euro in rekening gebracht.  

● ● ● Buurtzorg Nederland, de thuis-

zorginstantie met zelfsturende teams,

per 1 april met vier verpleegkundigen

in Bezuidenhout van start is gegaan?

Het team biedt verzorging en verple-

ging volgens het motto ‘eerst buurten,

dan zorgen’. Meer informatie: 

06 – 10 871 911 of denhaagbezuiden-

hout @buurtzorgnederland.com

Zie voor meer nieuws 

www.bezuidenhout.nl
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Bezuidenhoutse huisdieren

Bijzondere snack

Het grondwater, de stand van zaken 

Gon Vandenbergh is de dierenarts van

Dierenartspraktijk Bezuidenhout op de 

Theresiastraat 430. Haar werkdagen zijn

nooit saai en soms zelfs zeer bijzonder. 

Het Wijkberaad Bezuidenhout heeft, samen met bewonersorganisatie Boze Emma, begin maart een brief 

gestuurd naar alle fracties in de gemeenteraad. In de brief worden de politieke partijen opgeroepen bij het 

gemeentebestuur aan te dringen op een grondig onderzoek, zodat een reëel beeld ontstaat van de overlast door

grondwater in de wijk. 

Mevrouw Louis belde ‘s ochtends naar de

praktijk met de boodschap dat haar hond

zojuist een tennisbal had ingeslikt. Dat

lijkt een sterk verhaal, maar voor een bor-

deauxdog van 82 kilo als Elmo is een ten-

nisbal nog niet eens een hele grote hap.

Probleem is echter dat zo’n voorwerp, ook

bij een dergelijk groot dier, makkelijker het

lichaam in gaat dan eruit, dus werden

baasje en hond vriendelijk verzocht om di-

rect naar de praktijk te komen. De rönt-

genfoto’s lieten duidelijk zien dat de

tennisbal zich in de maag bevond; Elmo

moest direct geopereerd worden. De ope-

ratie was meteen ook een goede lichame-

lijke training voor de dierenarts en haar

twee assistentes, want een slapende hond

met het gewicht van een volwassen man

op een operatietafel tillen, is niet niks. Hij

paste er ook maar net op. En omdat die-

renarts Vandenbergh niet zo lang is, moest

ze op een krukje staan om boven Elmo uit

te komen. Maar een goede dierenarts

draait voor een operatie als deze haar

hand niet om. De tennisbal werd al snel

gevonden en verwijderd. Mevrouw Louis

vond het zo interessant, dat ze de hele

operatie is gebleven. Aan het eind van een

turbulente ochtend liep ze met hond en

zonder tennisbal opgelucht de praktijk

weer uit. Elmo is inmiddels helemaal her-

steld van de operatie. Het huis van de fa-

milie Louis is voortaan tennisbalvrij.  

Door Roos Pols

Op basis van dat onderzoek kan dan,

samen met de bewoners, besloten worden

welke maatregelen nodig zijn. Raadslid

Van Vulpen van de Haagse Stadspartij

heeft het onderwerp inmiddels op de

agenda van de gemeenteraad gezet.  

Aanleiding voor de actie van het wijkbe-

raad en Boze Emma is een brief die wet-

houder Revis (Stadsbeheer) in februari

naar de gemeenteraad stuurde. Volgens

hem is er in Den Haag geen sprake van

grondwaterproblematiek, maar slechts

van incidentele problemen.

Het wijkberaad verwijt Revis de gemeen-

teraad niet goed te hebben geïnformeerd.

De cijfers die hij geeft, stemmen namelijk

in het geheel niet overeen met de werke-

lijke overlast bij bewoners en bedrijven.

Het wijkberaad concludeert dan ook dat

het gemeentebestuur geen kennis heeft

van de werkelijke overlast door grondwa-

ter in Den Haag. Een eerdere buurten-

quête in Bezuidenhout leverde 

61 meldingen uit drie straten op. Wel de-

gelijk een probleem dus!

Het wijkberaad zegt dat de overlast door

het hoge grondwater al vele jaren groter is

dan de wethouder stelt. Het gedrag van

het grondwater verandert, al dan niet door

klimaatverandering. De gemeente Den

Haag zou hier in haar beleid op moeten

anticiperen.

Door Marjon Damen

Bordeauxdog Elmo 

eindelijk bevrijd van zijn 

tennisbal. 

(Foto: Tineke van 

Eesbeek)
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En hoe goed kent u de wijk? Waar be-

vindt zich het hiernaast afgebeelde de-

tail? Stuur uw antwoord per e-mail of

brief naar de redactie (zie het colofon op

pagina 3) en maak ook kans op een boe-

kenbon, beschikbaar gesteld door 

Advocatenkantoor Mr. E. Fransen.

De gemeente wil ruim baan geven aan de

dakopbouwen om gezinnen te behouden

voor de wijk. Maar de Raad van State stelt

dat in het bestemmingsplan geen reke-

ning wordt gehouden met de gevolgen

voor de parkeerdruk in de wijk. De ge-

meente Den Haag moet daar alsnog on-

derzoek naar doen en krijgt daar - vanaf 

19 februari - tien weken de tijd voor.

De eis van het wijkberaad voor onderzoek

naar de behoefte aan speelvoorzieningen

door het toestaan van dakopbouwen,

wees de rechter af. Ook ziet de rechter

geen noodzaak voor nieuw groenbeleid

van de kant van de gemeente.

De gehele (tussen)uitspraak van de Raad

van State kunt u vinden op www.bezui-

denhout.nl

Heb oog voor detail, win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie is opnieuw door velen herkend. Het is een mozaïek aan de
voorkant van de Onze Lieve Vrouwe van Goede Raadkerk aan de Bezuidenhoutseweg.
Een van de inzenders weet te melden dat het mozaïek dateert van vóór het bombarde-
ment en later bij de herbouw van de kerk opnieuw is geplaatst. Cora van der Loos mag
de boekenbon ter waarde van 15 euro ophalen in het Wijk- en Dienstencentrum, Johan-
nes Camphuijsstraat 25. 

Bestemmingsplan Bezuidenhout

Raad van State: 

‘Voorlopig geen dakopbouwen’

Zuivelland Didier Lachèvre in de

Theresiastraat is tweede is gewor-

den in de race om de titel Beste bui-

tenlandse kaasspecialist 2014. 

Er waren vijf genomineerden voor de

prijs. ‘Ik was graag eerste geworden’,

vertelt een trotse Lachèvre, ‘maar

volgens de jury had de presentatie

van onze verkoopkaartjes iets beter

gekund. Voor de rest zijn de kwali-

teitsverschillen in de top 5 nihil. Wij

behoren tot de top van de top van de

top.’

De prijs werd uitgereikt door Lachè-

vres landgenoot Alain Caron (bekend

van Masterchef en links op de foto)

op 25 maart. De Kaasmakerij in 

Almere werd eerste. 

Zuivelland 

Didier Lachèvre 

bijna de beste

(Foto: Bruno van Nierop)

Er mogen voorlopig geen nieuwe dakopbouwen worden geplaatst op woningen in 
Bezuidenhout. Dat bepaalde de Raad van State op 19 februari in een rechtszaak die het
wijkberaad heeft aangespannen tegen de gemeente.

Aanvulling

In het artikel over het nieuwe bestem-

mingsplan in Bezuidenhout Nieuws

40, februari 2014, wordt in een inter-

view gesteld dat de gemeente ten on-

rechte een vergunning heeft verleend

voor een dakopbouw aan de Carel Rei-

nierszkade. Dit is niet juist; de ge-

meente heeft terecht vergunning

verleend op basis van het toen gel-

dende bestemmingsplan.
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OP ALLE MERKEN VERF20% KORTING

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

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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Krant niet ontvangen, 

laat het ons weten

Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant

voor Bezuidenhout-Midden en -Oost.

De krant verschijnt 5 keer per jaar in een

oplage van 8.500 exemplaren.

Bezuidenhout Nieuws 43 wordt bezorgd

in de week van 18-25 september.

Redactie

Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 

Marjon Damen, Roeland Gelink,

Jarina Hamidullahkhan, 

John Hermse, Mark Hoogland, 

Evelien ter Meulen, Roos Pols,

Patrick Regan, Petra van der Vlugt, 

Floor Zoet

Fotografie

Ariane Gordijn, Roel Rozenburg,

Willem Verheijen

Vormgeving

Leo Leeflang

Advertenties
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@zonnet.nl.
Voor mogelijkheden en tarieven zie 
www.bezuidenhout.nl knop ‘wijkkrant’.

Adres

Johannes Camphuijsstraat 25

2593 CH  Den Haag

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Tarieven Bezuidenhout Nieuws
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws tegen scherpe prijzen.  

Plaats Formaat Zwart/wit Steunkleur Full color

pagina 1 x 1 x 1 x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U wilt ook graag adverteren in Bezui-

denhout Nieuws, maar u heeft nog

geen advertentie? De redactie helpt

graag met het schrijven van een pak-

kende tekst en een passende vormge-

ving tegen een schappelijke prijs.

Meer weten? Neem contact op met 

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Voorpagina: Bezuidenhoutfonds gaat van

start tijdens TreesFeest (Foto: Ariane Gordijn)

Inhoud
Colofon

Bezuidenhout-Oost op de schop 

WK Hockey staat goed op je CV

Veertien nieuwe tijdelijke buren

Geheim vogeldagboek

Toen|Thans

Lezen op niveau in vernieuwde bieb

Bijzondere buur Renée

Plastic Martin stopt ermee

Trees wil De Fred verslaan

De wijkmakelaar

Dakopbouw Carel Reinierszkade

Geschiedenis Bezuidenhoutseweg

Tuinambassadeurs

EXPAT page

Buurman John

Wist u dat?

Oog voor detail

En nog veel meer

5

7

9

11

12

12

13

15

17

19

19

20

20

21

22

22

24



Lucent Danstheater

Dr Anton Philipszaal    

Nieuwe Kerk

Cultuur aan het

Koop nu 
uw kaarten 

voor ons nieuwe 
seizoen!

www.ldt.nl

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.

Professionele en 
fl exibele opvang 

bij u thuis
Meer weten over Nannywereld? 

www.nannywereld.nl

+31 (0)70 31 20 070

Professionele opvang 
bij u thuis

Flexibel, afgestemd op 
de tijden en dagen dat u 

dat wenst

Het gezinsleven loopt voor 
de kinderen gewoon door

Nanny’s met HBO werk- 
en denkniveau

Uitgebreid selectie- 
en screeningsproces

Betaalbaarder dan 
u denkt

Sinds 1998 maatwerk 
voor uw VvE
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Herinrichting en nieuw riool

Bezuidenhout-Oost gaat op de schop

Vanaf september 2015 tot en met juli 2018

gaat Bezuidenhout-Oost op de schop. Op

het programma staan het vervangen van

de riolering, het toevoegen van parkeer-

plekken, het herinrichten van straten en

het, daar waar noodzakelijk, kappen

en/of vervangen van bomen. De ge-

meente lichtte de plannen toe tijdens de

jaarlijkse Algemene Bewonersvergadering

voor Bezuidenhout op maandag 19 mei.

Bezuidenhout-Oost staat een grote opera-

tie te wachten die ook overlast voor de be-

woners zal betekenen. Zo schat de ge-

meente dat gedurende het vervangen van

de riolering een straat gemiddeld vier

weken van gevel tot gevel openligt. In die

tijd blijven bedrijven en woningen voor

voetgangers bereikbaar en ook de riole-

ring blijft gewoon functioneren. Wel zal er

tijdelijk  hogere parkeerdruk zijn. 

Niet alleen de riolering wordt aangepakt,

ook zullen er ongeveer vijfhonderd par-

keerplaatsen bijkomen. De ruimte daar-

voor wordt gevonden door straten anders

in te richten, bijvoorbeeld door trottoirs te

versmallen of bomen te verplaatsen. Maar

er wordt ook gekeken naar alternatieven,

zoals ’s avonds parkeren voor bewoners op

de plekken van de ambtenaren van het

stadsdeelkantoor. 

Drie fasen

Bezuidenhout-Oost wordt in drie fasen op-

geknapt. Eerst (van september 2015 tot juli

2016) is de driehoek tussen Laan van

Nieuw Oost-Indië, Schenkkade en Juliana

van Stolberglaan aan de beurt. Daarna

volgt het deel tussen Bezuidenhoutseweg,

Carel Reinierszkade (tot aan Theresia-

straat), Stuyvesantstraat, Juliana van Stol-

berglaan en Laan van Nieuw Oost-Indië

(tot aan Theresiastraat). Deze fase 2 start

in oktober 2016. Fase 3 start waarschijnlijk

een jaar later en duurt volgens planning

tot juli 2018.

Met informatieavonden biedt de ge-

meente de bewoners de mogelijkheid om

op de plannen te reageren en met aanvul-

lende suggesties komen. Dat laatste overi-

gens binnen de marges van het gemeente-

lijk beleid ten aanzien van de kwaliteit van

de openbare ruimte. Zo is er bijvoorbeeld

maar één type anti-parkeerpaal en wil de

gemeente altijd bomen in een straat, al-

leen over de plaats en het aantal valt te

praten. 

‘Organiseer je per straat’

De besluitvorming over fase 1 vindt al in

september plaats. De eerste informatie-

avond is eind juni of begin juli. De ge-

meente zal de betreffende bewoners

hierover tijdig berichten. Jacob Snijders,

voorzitter van het Wijkberaad Bezuiden-

hout, raadde bewoners sterk aan zich per

straat te organiseren. ‘De bewoners van

Bezuidenhout-Midden hebben dit massaal

gedaan toen bij hun het riool is vervangen.

Dat heeft goed uitgepakt. De gemeente is

bereid aanpassingen te doen. Wel is het

verstandig om per straat alle wensen door

één partij in één keer te laten indienen.’

Vanuit de zaal kwam de tip per straat al-

vast e-mailadressen te verzamelen zodat

straatgenoten snel met een e-mailtje tot

actie kunnen worden aangezet. Houdt

daarnaast de websites in de gaten van de

gemeente (http://www.denhaag.nl

/home/bewoners/natuur-en-

milieu/water-en-bodem/werk-aan-het-

riool.htm) en bezuidenhout.nl 

Grondwater

Tijdens de presentatie van de gemeente

uitten bewoners hun zorgen over de

grondwaterstand gedurende en na de

werkzaamheden aan het riool. Ook klonk

de roep om de ‘Haagse mast’, de donker-

groene gietijzeren lantaarnpaal die al op

veel plekken in Bezuidenhout-Midden

staat. Aan het eind van de avond wist een

aantal bewoners elkaar te vinden om te

kijken of ze voor die lantaarnpalen bij de

gemeente kunnen lobbyen. 

Door Mark Hoogland

‘Hoe gaan we dat

aanpakken?’

(Foto: Mark

Hoogland)

De jaarlijkse Algemene Bewonersverga-

dering voor Bezuidenhout vond plaats

op maandag 19 mei in het Wijk- en

Dienstencentrum.  De opkomst was

met een veertigtal buurtbewoners iets

lager dan het voorgaande jaar, mis-

schien door het bijzonder mooie en

warme lenteweer. 

Tijdens de avond keurden de aanwezi-

gen het gevoerde financiële beleid van

het bestuur van het wijkberaad goed.

Overigens zoekt de Kascommissie nog

een nieuw lid. Mocht u interesse heb-

ben, u kunt zich melden bij het Wijkbe-

raad Bezuidenhout.

Het bestuur van het wijkberaad zelf

werd op de vergadering officieel ver-

sterkt met Jeroen ter Meulen. Ter Meu-

len, Bezuidenhouter sinds 2006, liep al

een tijd mee met het bestuur en werd

door de aanwezigen benoemd tot alge-

meen bestuurslid.



Bakkerij Hans & Frans Hessing

De bakkers van de Haagsche Kakkers

Theresiastraat 131

(070) 383 50 19

Elke nacht bakken wij voor u vers 

● Speltbrood

● Speciaal Desembrood

● Koolhydraat-armbrood

● En natuurlijk lekker Biologisch brood

Iedereen kan wel eens een hel-

pende hand gebruiken…een buur

die een boodschap meeneemt 

als u ziek bent, iemand die de

hond uitlaat of een vuilnisbak

buiten zet of helpt met een klein klusje in huis of tuin.

Als vrienden of familie even niet kunnen helpen, 

is er de burenhulpcentrale. In de Haagse Hout staan 

via de burenhulpcentrale buren uit uw wijk voor 

u klaar die u graag willen helpen.  

De burenhulpcentrale is een slimme telefooncentrale 

die buren bij elkaar brengt als er iets nodig is. 

Burenhulp is voor alle leeftijden en gratis. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

de coördinator van BHC Haagse Hout Lies Bouts: 

dinsdag, donderdag en

woensdagochtend 

tel. 347 00 41 of via

l.bouts@xtra.nl

Maakt u al gebruik van de 
Burenhulpcentrale? 

Bel 070-2629999 

of kijk op 

www.burenhulpcentrale.nl

Hoera

Jesse Jayden Thijssen
is geboren op 14-5-14

zijn trotse opa Harold, oma Jonneke 
en oom Ricky

MONIEK Hulp in de huishouding
Betrouwbaar en ruime ervaring

Kunt u wel een hulp in de huishouden gebruiken? 
Wilt u een fris huis met glimmende ramen en kleding gestreken
in de kast? Ik help u graag en heb goede referenties.

Mobiel 06 161 182 61
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Madhvi Ramautar en Sterre Graafeijland

(dochter van Bezuidenhout Nieuws-foto-

grafe Ariane Gordijn; red.) kwamen tijdens

het WK Hockey respectievelijk als city am-

bassadrice en hostess in actie. In het net

betrokken geheel vernieuwde onderko-

men van de School voor Toerisme en Re-

creatie aan de Helenastraat 10 maken de

studentes er kort voor het begin van het

toernooi geen geheim van persoonlijk niet

echt iets met hockey te hebben. Sebasti-

aan Bliemert, docent en teamleider Lea-

sure & Hospitality, evenmin, ‘maar wel

natuurlijk met evenementen en de organi-

satie daarvan.’ In totaal ondersteunen

meer dan achthonderd ROC Mondriaan-

studenten het WK Hockey op uiteenlo-

pende gebieden als beveiliging, horeca en

hospitality (ontvangst van gasten).

Goed luisteren

Madhvi is een van de driehonderd ambas-

sadeurs die vorig jaar door een selectie-

ronde zijn gekomen. De uitverkorenen,

onder wie elf studenten van Toerisme en

Recreatie, kregen eerst een training voor-

dat ze op 24 april officieel tot ambassa-

deur werden beëdigd. ‘Vooral toeristen

gastvrij ontvangen en de juiste weg in Den

Haag wijzen’, zo omschrijft Madhvi haar

rol. Haar kennis van de stad - ‘Ik woon hier

al heel mijn leven’ - komt daarbij goed van

pas.

Anders dan Madhvi is Sterre, een van de

veertig hostesses van de School voor Toe-

risme en Recreatie tijdens het WK, niet

speciaal voor het WK Hockey getraind. ‘Op

de opleiding krijgen we les over wat het

vak van hostess inhoudt. Verder heb ik eer-

der tijdens de City-Pier-City-loop en een di-

nertocht op een boot als hostess

geholpen.’ In de eerste week van het WK

kon Sterre haar kennis en ervaring in de

praktijk brengen tijdens de openingscere-

monie en op verschillende locaties rond

het tot een WK-dorp omgebouwde Kyo-

cera Stadion. Wat vooral van haar verlangd

werd om van het WK een succes te maken,

wist ze van tevoren: ‘Goed luisteren naar

leidinggevenden en gasten.’

Achter de schermen

Terwijl van de Nederlandse hockeyman-

nen en -vrouwen vooraf niets minder dan

goud op het WK werd verwacht, wil

Madhvi op het toernooi vooral ervaring

opdoen als gastvrouw en city ambassa-

drice. ‘En zo’n WK staat ook best goed op je

CV.’ Sterre vindt het interessant om een

blik achter de schermen van een groot

evenement te kunnen werpen. ‘Ik hoop

veel te kunnen zien en leren van hoe zoiets

in zijn werk gaat.’

Docent Bliemert beschouwt elk evene-

ment als een goede gelegenheid om niet

alleen studenten vanuit een nieuw per-

spectief naar hun opleiding, maar ook om

de samenleving met andere ogen naar het

middelbaar beroepsonderwijs te laten kij-

ken. ‘Bij evenementen als zo’n WK Hockey

kunnen mensen zien dat onze studenten

prima opgeleid en in staat zijn een rol in

de stad en de samenleving te spelen. In die

wetenschap beginnen we volgend school-

jaar ook met het leveren van hostesses

aan bedrijven en gemeente via een eigen

praktijkuitzendbureau voor eerste- en

tweedejaarsstudenten.’ Ook bedrijven uit

Bezuidenhout die gastvrouwen voor eve-

nementen nodig hebben kunnen dan bij

Mondriaan terecht.

Door Roeland Gelink

Madhvi Ramautar en Sterre Graafeijland: ‘Inte-

ressant om een blik achter de schermen van zo’n

groot evenement te kunnen werpen.’

(Foto: Ariane Gordijn)

Nog voordat de eerste bal van het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië was getrapt, kleurde Den Haag al

oranje voor het WK Hockey. Aan het grootste sportevenement ooit in de Residentie droeg ook een vijftigtal stu-

denten van de School voor Toerisme en Recreatie van ROC Mondriaan aan de Helenastraat in Bezuidenhout hun

steentje bij.

ROC Mondriaan-studentes zijn gastvrouw

'WK Hockey staat goed op je CV'

Bezuidenhout Nieuws zoekt 
acquisiteur

Taak: contacten onderhouden met huidige adverteerders en nieuwe werven.
Jij (M/V) bent een enthousiast iemand met commercieel gevoel, 

die zich belangeloos wil inzetten voor de wijk.
Meer informatie: Harold Thijssen 06-54 72 56 38 of har100@zonnet.nl



De Theresiastraat heeft er een nieuwe eetgelegenheid bij. Op de plek waar ooit een vervallen groentekiosk

stond, opende op 7 juni een splinternieuwe ecokiosk voor ‘Broodjes en MIR’. Kioskhouder Ramazan Sertkaya is

ook eigenaar van Turks restaurant Harput, een eindje verderop. 

‘Het is echt ontzettend mooi geworden.’

Ramazan Sertkaya straalt van oor tot oor

als hij zijn nieuwe kiosk laat zien; volledig

ecologisch en van Nederlandse makelij.

Sertkaya hoopt er een publiek mee te trek-

ken dat zijn restaurant Harput, even ver-

derop in de Theresiastraat, doorgaans niet

bereikt: ‘Veel mensen die tijdens hun

pauze door de Theresiastraat wandelen,

steken de Laan van Nieuw Oost-Indië niet

over. Ik zit hier nu 34 jaar vlak achter het

kruispunt en tussen de middag is het

nooit echt druk.’

In zijn eetkiosk biedt Sertkaya niet alleen

Turks eten aan. ‘We richten ons echt op het

lunchpubliek, daarom verkopen we ook

Nederlandse broodjes. En we willen de

Amerikaanse hype van de Frozen Yoghurt

naar Bezuidenhout halen.’

Voor iemand die al 34 jaar in een restau-

rant werkt, kan het niet makkelijk zijn om

over te schakelen naar het snelle werk van

een kiosk. ‘Ik zie het als een hele leuke uit-

daging. In het restaurant heb ik mensen

een hele avond te gast en draait het niet

alleen om de kwaliteit van het eten, maar

ook om de bediening. In de kiosk gaat het

vooral om de kwaliteit, de prijs en de snel-

heid waarmee bediend wordt. Ik vind het

echt heel erg leuk om eens iets anders te

proberen. Je kan tenslotte altijd beter op

twee paarden wedden.’

Niet enthousiast

Aanvankelijk reageerde de buurt niet en-

thousiast op Sertkaya’s plannen om op die

plek een kiosk te beginnen: ‘Men had niet

zulke goede ervaringen met de groente-

boer die er eerder stond. Die stalde zijn

waren op de stoep, waardoor er bijna geen

loopruimte meer overbleef.’

Om zoveel mogelijk ruimte op de stoep te

houden, zijn parkeerplekken opgeofferd en

is de kiosk naar achteren geplaatst. ‘Vol-

gens mij ziet het er nu heel erg mooi uit.

Omdat het hout niet geschilderd is, past

het perfect in het straatbeeld. Hij valt zelfs

nauwelijks op. Als je het niet weet, zou je

er zo aan voorbij rijden.’

Door Patrick Regan

Restaurant Harput breidt uit met eetkiosk

Voor Turkse hapjes en Nederlandse broodjes.

(Foto: Willem Verheijen)
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In de Spaarwaterstraat kennen ze de nieuwe bewoners van nummer 96 vast wel van gezicht. De veertien autisten

met een verstandelijke beperking zijn tenslotte geen doorsnee buren. Maar de nieuwkomers en hun begeleiders

hopen dat de buurt hen ook nog écht leert kennen.

Een housewarmingparty zat er niet echt in

toen veertien nieuwe bewoners eind vorig

jaar hun intrek namen aan de Spaarwater-

straat. Vreemde mensen over de vloer,

drukte, veel nieuwe indrukken - dat is niets

voor verstandelijk beperkte mensen die

ook nog eens autistisch zijn. ‘Maar we

gaan wel heel bewust met ze voor de deur

zitten’, zegt zorgmanager Ellen van der

Helm van zorginstelling Middin, die mid-

den in de wijk wil zitten. ‘Hier zijn we’, wil-

len de bewoners maar zeggen. ‘We zitten

niet opgesloten.’

Theresiastraat

De groep heeft tijdelijk onderdak gevon-

den in het huis aan de Spaarwaterstraat.

Hun onderkomen in Mariahoeve moet

plaatsmaken voor nieuwbouw. Overdag

zijn de meesten naar hun werk in een acti-

viteitencentrum, aan het eind van de mid-

dag worden ze een voor een opgevangen

door de medewerkers, die hen precies ver-

tellen wat hen de rest van de avond te

wachten staat. Regelmaat, bekende ge-

zichten, voorspelbaarheid is wat deze

mensen nodig hebben. De gemeenschap-

pelijke ruimtes zien er kaal uit – prikkel-

arm, zoals dat heet, want de autisten kun-

nen niet te veel tegelijk aan hun hoofd

hebben. Ze hebben elk twee eigen kamers

op de twee bovenste verdiepingen.

Bij een rondleiding door het pand heeft

Sonja even geen zin haar kamer te laten

zien, maar ze kijkt wel nieuwsgierig om de

hoek van de deur naar de vreemde bezoe-

kers. Bij Paul zijn we van harte welkom. Hij

heeft één grotere kamer voor zichzelf. Met

een keuken, want hij houdt ervan wat voor

zichzelf klaar te maken. ‘Pizza, broodje

bapao, dat vind ik wel lekker’. Enthousiast

laat hij het oranje mutsje zien dat hij net

in de stad op de kop heeft getikt. 

Paul kan zichzelf goed redden, maar hij is

niet de enige bewoner die er in zijn eentje

op uit kan. Toch moeten ze nog wel alle-

maal hun weg vinden in de wijk. De bege-

leiders gaan met opzet met hen naar de

winkels in de Theresiastraat, want zelf

stappen de bewoners het liefst nog op de

bus naar het oude vertrouwde Maria-

hoeve. Daar kennen ze de winkels en kent

het personeel hen. Daar hadden ze contact

met de mensen in de buurt.

Het is nog wennen

De verhuizing naar Bezuidenhout ging

goed, maar het is nog wel wennen, zegt

zorgmanager Van der Helm. Voor de bewo-

ners, maar ook voor de buurt. Het is nog

wat afstandelijk, vindt ze. Niet zo raar ook.

De cliënten van Middin die zelf de straat

opgaan kunnen op het eerste gezicht

vreemd overkomen. Een van hen sleept

met vuilniszakken, een ander ziet er met

zijn lange en magere gestalte uit als een

drugsverslaafde, wat hij niet is. Zelf legt hij

niet snel contact en als anderen dat doen,

kan hij daar van schrikken en gebaren

maken die bedreigend overkomen. Een be-

woner die van de bus naar huis vreselijk

loopt te vloeken omdat hij nog niet ver-

trouwd is met zijn nieuwe route, kan be-

angstigend zijn voor mensen die hem niet

kennen, beseft Van der Helm.

Maar in Mariahoeve kwam het ook goed.

‘Daar werden ze geaccepteerd om wie ze

waren. We hopen dat we elkaar hier ook

kunnen vinden in de wijk. Als ze je een-

maal leren kennen, kan het ook heel gezel-

lig zijn.’ Van der Helm vertelt over een van

haar cliënten die niet kan lezen en schrij-

ven, maar heel goed boodschappen zou

kunnen doen voor iemand in de buurt.

‘Geef hem een briefje mee, dan redt hij

zich wel in de winkel.’

Door John Hermse

Veertien autistische buren

‘Het kan ook heel gezellig zijn’

‘Hier zijn we.’ Enkele bewoners van de Spaarwa-

terstraat 96. (Foto: Ariane Gordijn)



Uw gevel gratis graffi tivrij!

Graffi tischoonmaakregeling

Ongewenste graffi ti ontsiert uw 

huis en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente biedt nu gratis de 

graffi tischoonmaakregeling aan. Snel 

schoonmaken voorkomt vaak meer 

graffi ti. Dus maak gebruik van de 

regeling!

Meldpunt Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 

of neem contact op met Meldpunt 

Graffi ti: meldpuntgraffi ti@denhaag.nl of 

(070) 353 46 05.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 

aangename, veilige en schone plek om in 

te wonen, werken en leven.

www.denhaag.nl/graffi ti

ASAPKlus.nl
RENOVATIE & ONDERHOUD

Usselincxstraat 8 - 2593 VL  Den Haag

info@asapklus.nl - Tel. 06 - 188 142 44

Voor kleine reparaties kunt u zonder afspraak terecht!

Leaserijders kunnen voor 
onderhoud bij ons terecht! 

Joan Maetsuyckerstraat 94

2593 ZM  ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 347 81 10

www.bcsvanmaanen.nl

Autocenter van Maanen

Maak nu een afspraak!
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Vier jongens, één passie: vogels kijken.

Ieder weekend trokken Henk Kortekaas,

Jan van den Ende, Henk Bennink en Dick

Eijsbertse erop uit om in en rondom Den

Haag bijzondere vogelsoorten te spotten.

Uitvalsbasis was Bezuidenhout, waar ze

opgroeiden in de Wilhelmina van Pruisen-

straat, de Maasstraat en de Schenkkade.

Ondertussen was de Tweede Wereldoorlog

in volle gang. Henk Kortekaas noteerde

hun avonturen nauwgezet in dagboeken

en illustreerde ze met tekeningen en fo-

to's. ‘Ook was er een bom, maar die had Jan

Zaterdag al gevonden. Daar we niets bij ons

hadden, konden we hem jammer genoeg

niet demonteren.’

Toen Jolanda Kortekaas na het overlijden

van haar vader Henk in 2005 voor het eerst

diens dagboeken van de oorlogsjaren las,

vond ze al snel dat die meer aandacht ver-

dienden. Samen met Monique van den

Broek, sinds 2008 weduwe van Jan van

den Ende (en partner in diens productiebe-

drijf van natuurfilms aan de Bezuiden-

houtseweg), en Hans Peeters van

Vogelbescherming Nederland werden de

dagboeken leesbaar gemaakt. 

Kortekaas typte tijdens een regenachtige

zomer alle tweehonderd dagboekpagina’s

van haar vader over. Van den Broek wierf

fondsen en ontdekte en passant een oor-

logsdagboek van Dick Eijsbertse. Peeters

verwerkte het materiaal, interviewde na-

bestaanden en bezocht de gebieden waar

de vrienden vaak kwamen.

Het resultaat van die inspanningen is het

eind april gepubliceerde Geheim Vogel-

dagboek. Het AD besteedde er uitgebreid

aandacht aan. ‘Laatst ontmoette ik op een

cursus nog een vogelaar, die direct wilde

weten waar hij het boek kon bestellen’,

vertelt Van den Broek. Kortekaas meent

dat het boek ook jongeren zal aanspreken:

‘Het leest als een spannend jongensboek,

maar het is van A tot Z waar gebeurd. En

dankzij de beschrijvingen van de vogelge-

bieden in en om rond Den Haag en de

Nieuwkoopse Plassen toen en nu is het

boek ook in deze tijd waardevol.’

Duitse bezetter

Op zoek naar vogels trokken de vier vrien-

den uit Bezuidenhout er bij elke gelegen-

heid op uit. Een favoriete plek in Den Haag

was het Zuiderpark. ‘Vanwege de futen en

de eendenkooi’, verklaart Kortekaas. Naar

het Haagse Bos ging het viertal vaak om

vogels te tellen. ‘Ze troffen er een broe-

dende ransuil en een roekenkolonie aan.’

Gewapend met een fotocamera en een

verrekijker moest het viertal de Duitse be-

zetter wel eens opvallen. Jolanda: ‘Zolang

het kon, gingen ze elk weekend naar het

strand. Daar is hun camera eens afgepakt.

Die camera kregen ze terug, maar de film

werd eruit gehaald.’

Uiteindelijk maakte de oorlog een einde

aan de expedities van de vriendenclub.

Kortekaas moest met zijn twee broers on-

derduiken om aan de Arbeitseinsatz te

ontkomen. Benninks familie kwam om bij

het bombardement op Bezuidenhout. Van

den Ende viel in handen van de Duitsers

nadat hij zich had aangesloten bij het ver-

zet. Hij belandde in het concentratiekamp

Sachsenhausen en overleefde mede dank-

zij zijn hobby. ‘Jan bedacht dat de lampen

rond het kamp muggen aantrekken en die

muggen op hun beurt weer vogels’, ver-

haalt Van den Broek. ‘De spreeuw die hij

met die wetenschap wist te verschalken,

werd bij wijze van spreken met huid en

haar verslonden.’

Van de vier vogelaars is alleen de naar Aus-

tralië geëmigreerde Dick Eijsbertse nog in

leven. Kortekaas vindt het spijtig dat ze de

dagboeken niet eerder onder ogen heeft

gekregen: ‘Ik had graag gewild dat het

boek was verschenen toen mijn vader nog

leefde. Het is jammer dat hij dit niet meer

heeft mogen meemaken.’ Van den Broek:

'Het was ook zo leuk geweest als we de

plekken uit het boek hadden kunnen be-

zoeken met die vier vrienden van toen.’

Geheim Vogeldagboek is voor € 13,50 te

koop in de winkel van Vogelbescherming

Nederland te Zeist en via www.vogelbe-

schermingshop.nl

Door Roeland Gelink

Jongens waren ze, zo rond de 16 en 18 jaar oud: Henk Kortekaas, Jan van den Ende, Henk Bennink en Dick

Eijsbertse. Vier vrienden en vogelliefhebbers uit Bezuidenhout. In de Tweede Wereldoorlog verkenden

ze, soms met het geluid van mitrailleurvuur op de achtergrond, de natuur in en rondom Den Haag. Het

onlangs verschenen Geheim Vogeldagboek brengt hun belevenissen opnieuw tot leven. 

Monique van den Broek (links) en Jolanda 

Kortekaas: ‘Het leest als een spannend jongens-

boek.’ (Foto: Ariane Gordijn)

Geheim Vogeldagboek 

Vier vrienden in oorlogstijd
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Lezen op niveau in vernieuwde bieb

Bovenop een boekenkast een boek lezen,

in een soort kraaiennest vanwaar je de bi-

bliotheek kunt overzien als je even opkijkt

uit je boek. Ook dat is nu mogelijk in de bi-

bliotheek. Leerlingen van de Nutsschool

Bezuidenhout aan de Merkusstraat, die

mochten meedenken over de nieuwe in-

richting van de bibliotheek, leek dat wel

spannend, dus heeft de bieb ervoor ge-

zorgd dat de leesplek-op-niveau er kwam.

Voor jeugdboeken moeten bezoekers

rechts afslaan als ze de bieb binnenkomen.

De allerkleinsten zitten helemaal achterin,

met vlak naast hen de hoek waar peuters

en kleuters op woensdagmiddag voorgele-

zen kunnen worden. In de vernieuwde bi-

bliotheek krijgt iedereen zijn eigen hoekje,

zegt bibliothecaris Fenny Staverman. In de

oude inrichting zaten bezoekers die van de

computers gebruik wilden maken, nog pal

naast de kinderen, nu staan de pc’s een

eind verderop, in de andere vleugel, op een

rustigere plek. Helemaal achterin deze

vleugel zijn nu loungestoelen waar de be-

zoeker, die niet aan de nieuwe leestafel

voorin wil zitten, in alle rust een boek of

tijdschrift kan lezen. ‘Hoe verder weg je

gaat zitten, hoe stiller het wordt’, zegt Sta-

verman. Want het midden van de biblio-

theek vormt de plek waar bezoekers

terecht kunnen met vragen. Bij de balie

natuurlijk voor alles wat direct met de

bieb te maken heeft, maar ook bij twee

nieuwe informatiepunten. 

Historisch informatiepunt

Wie meer wil weten over de geschiedenis

van de wijk, is er nu het Historisch Infor-

matiepunt. Daarin werkt de bibliotheek

samen met onder meer het gemeentear-

chief, het Haags Historisch Museum en

Monumentenzorg. Verder begint de ge-

meente Den Haag in de bibliotheek met

een Servicepunt. Daar kunnen burgers

aankloppen voor alles wat de gemeente

via internet aanbiedt, van het aanvragen

van een parkeervergunning tot en met in-

formatie over het afhalen van het huisvuil.

Elke middag staan vrijwilligers klaar om

bezoekers op een van de zes computers

wegwijs te maken in de digitale informa-

tie van de gemeente Den Haag. Echt iets

voor een bibliotheek, zo’n Servicepunt,

want dat is de plek waar mensen komen

om informatie. Staverman: ‘Bezoekers

komen naar binnen met een vraag en dan

is het mooi als ze naar buiten gaan met

een antwoord.’

De bibliotheek Haagse Hout aan de There-

siastraat 195 is van dinsdag tot en met za-

terdag open van 11.00 tot 17.00 uur,

maandag van 12.00 tot 20.00 uur, zondag

gesloten. Het Servicepunt is open op

maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot

17.00 uur.

Door John Hermse
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In de rubriek Toen | Thans combineert Roel Rozenburg twee passies: prentbriefkaarten van Bezuidenhout uit de periode 1900-1935 en

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

op precies dezelfde plek als dat de kaart ooit is gemaakt. Zie dit keer de verschillen in de Stuyvesantstraat in 1935 en 2014.

ThansToenToen

Lekker lezen in een loungestoel, luisteren

naar een spannend verhaal of je verdie-

pen in de geschiedenis van de wijk. En na-

tuurlijk gewoon boeken lenen. Het kan

allemaal in de vernieuwde bibliotheek

Haagse Hout aan de Theresiastraat.

Fenny Staverman laat trots de vernieuwde bieb

zien. (Foto: Willem Verheijen)
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Dringend behoefte aan gespreksstof? Spoed u dan naar de Louise de Colignystraat. Daar hangt op nummer 18

een kastje waar u gratis aan gespreksonderwerpen kunt komen. De initiatiefneemster, Renée, wil verder 

anoniem blijven: ‘Het gaat om de vragen, niet om mij.’

Waar heeft Bezuidenhout het dankzij u

zoal over?

‘In het kastje zit gratis gespreksstof die

mensen op een luchtige manier uitnodigt

om na te denken of met elkaar in gesprek

te gaan. Dat kunnen simpele vragen zijn

als: Wat voor superheld zou je het liefst

willen zijn? Of grappige dilemma’s als: Lie-

ver met blote voeten door de sneeuw of

met snowboots over een tropisch strand?’

Hoe reageren mensen op uw initiatief?

‘De reacties zijn echt heel erg leuk. Soms

hoor ik mensen voorbijlopen die zeggen:

Oh ja, even een kaartje pakken. Een keer

lag er een briefje in de bus met Bedankt

voor het leuke idee.

Er wordt ook best goed gebruik van ge-

maakt. Gemiddeld gaan er zo’n vijftien

kaartjes per week uit, maar er zijn ook

mensen die het lezen en weer terugleg-

gen. Ik ben inmiddels al mijn vondsten aan

het opschrijven zodat ik mezelf niet ga

herhalen.’

Vindt u het niet leuk om die reacties per-

soonlijk te ontvangen? Waarom wilt u

anoniem blijven? 

‘Ik denk juist dat het iets toevoegt als

mensen niet weten wie erachter zit. Het

gaat immers om de teksten op de kaartjes,

niet om de persoon die de teksten schrijft.’

Gaat u dan ook ’s nachts in het geheim

het kastje bijvullen?

‘Nee, zo erg is het niet. Dat doe ik gewoon

’s ochtends voordat ik naar mijn werk ga.’

Het kastje hangt er nu drie jaar. Heeft er

al die tijd alleen gespreksstof in gezeten?

‘Ik heb dat kastje ooit opgehangen om re-

clame te maken voor een kinderknutsel-

club bij mij thuis. In het begin deed ik er

mijn foldertjes in. Na drie jaar ben ik met

die club gestopt en hing het kastje opeens

leeg. Toen dacht ik: weet je wat, ik ga gra-

tis complimentjes uitdelen, want een com-

plimentje kan iedereen op z’n tijd wel eens

gebruiken. Het is wel heel erg leuk als je

dan vanaf de bank mensen zo af en toe

ziet lachen. Toen de complimentjes op

waren, ben ik wat nieuws gaan zoeken. Ik

vroeg me af wat al die kantoormensen die

hier in de pauze door de wijk wandelen zo

al bespreken. Zo kwam ik op het idee ze

gratis gespreksstof aan te bieden.’

Denkt u al aan stoppen?

‘Nee, beslist niet. De gespreksstof is nog

lang niet op. Ik vind het leuk om nieuwe

dingen te verzinnen; dat doe ik bijvoor-

beeld tijdens het fietsen door de stad. En

ik geniet ervan als ik zie dat mensen op z’n

minst een glimlach op hun gezicht krijgen

als ze een kaartje lezen.’

En waar zal ik het morgen met mijn vrien-

den over hebben?

‘Even kijken… Dit vind ik wel een mooi di-

lemma om over na te denken: Welk ele-

ment (water, vuur of aarde) zou jij het

liefst onder controle willen hebben? Heb

het daar samen maar eens over.’

Door Patrick Regan

Bijzondere buur

Naar Renée voor gratis gespreksstof

‘Het gaat om de teksten op de kaartjes, niet om

de persoon die de teksten schrijft.’ 

(Foto: Ariane Gordijn)



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, Italie, 

Duitsland, Frankrijk).

Ingo Wewer

Het verhaal van wijn
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Duurzaam Bezuidenhout

Plastic Martin stopt

‘Ik doe het voor het milieu, niet voor het geld’
‘Plastic Martin’ houdt ermee op. Vier jaar lang, van zijn achtste tot zijn twaalfde, bracht hij het plasticafval van

bewoners in de Spaarwaterstraat naar de container. Op 16 juli voltooit hij zijn honderdste plastictocht en

draagt hij het stokje over aan Sjoerd te Nijenhuis.

Martin Lelarge is - net als zijn ouders -

begaan met het milieu. Zo vertelt zijn

moeder hoe teleurgesteld Martin ooit

was toen op de Dag van de aarde, be-

halve hun gezin, niemand in de buurt

het licht in huis uitdeed. Martins moe-

der kwam ook op het idee om het plastic

verpakkingsafval van mensen in de

straat weg te brengen. ‘Dat deden we al

voor onszelf. Waarom zouden we het

plastic van anderen niet meenemen?’ En

het was een goede manier om de men-

sen in de straat te leren kennen.

‘Ik kreeg nooit zomaar zakgeld van mijn

ouders. Ik moest er altijd iets voor doen.

Zo veegde ik voordat ik met het plastic

begon, ons trappenhuis’, vertelt Martin.  

Op 15 december 2009 trad hij voor het

eerst aan als Plastic Martin. Op 16 juli

komt er een eind aan die ‘carrière’ en wil

hij zich op zijn schoolloopbaan storten.

Dan heeft hij ook precies honderd keer

de plastictocht gemaakt. Samen met

zijn vader Sylvain, die al die tijd als

chauffeur fungeerde. Om de twee

weken brachten ze het plasticafval van

zo’n twintig straatbewoners naar een

container bij het Bronovo-ziekenhuis:

achterbank plat, en hoppa. Martin en

zijn vader schatten dat ze per keer 2 m³

plastic vervoerden. ‘Soms moesten we

het echt naar binnen proppen.’

In het begin kreeg Martin 20 cent voor

zijn diensten. Dat werd later verhoogd

tot 30 cent. ‘Rijk word je er niet van; een

tosti en het is op. Nee, voor het geld doe

ik het niet. Wel voor het milieu. Het

geeft een fijn gevoel als je kunt zeggen:

ik heb vandaag weer iets goeds voor de

wereld gedaan. En het is heel leuk als je

een net geschreven briefje met ‘Dank je

wel, Martin’ bij een zak met plastic

vindt’.

Binnenkort neemt de achtjarige Sjoerd

te Nijenhuis het van Martin over. ‘Sjoerd

bracht zelf al plastic weg, zo ben ik op

het idee gekomen om mijn werk door te

geven. Sjoerd heeft me al een paar keer

meegeholpen om de kneepjes van het

vak te leren, en hij doet het hartstikke

goed. Of hij straks als Plastic Sjoerd door

het leven gaat? We zullen zien.’

Door werkgroep Duurzaam 

Bezuidenhout

Plastic Martin (rechts) leert Sjoerd de kneepjes

van het vak. Hoe leuk kan het zijn, iets doen

voor een beter milieu. (Foto: Katalin Kovàts)

Bezuidenhout wil de meest duurzame wijk van Den Haag worden. Daarvoor zetten

al heel wat bewoners, ondernemers, scholen en andere organisaties zich in. Soms

maken ze daarbij gebruik van de adviezen van de werkgroep Duurzaam 

Bezuidenhout. 

‘Wanneer wordt voor u (investeren in) energie besparen interessant?’

De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout helpt bewoners en ondernemers van deze

wijk te besparen op energie. Wat doet u al op dat gebied? Waar zou u ons advies bij

willen hebben? Of heeft u tips voor anderen?  

Mail naar duurzaam@bezuidenhout.nl



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

■ Abonnement zonder 
opzegtermijn en inschrijfgeld!

■ Alle activiteiten en onbeperkt
trainen voor één prijs.

■ ma t/m vrijdag vanaf 07.00 uur
geopend.

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

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

■ Fitness

■ Cardio Fitness

■ Jeugd Fitness

■ Total Body Workout

■ Step Shape

■ BBB (buik-benen-billen)

■ Pilatus (ook met bal)

■ Burn Workout

■ Body Pump

■ Spinning

■ Kick-fun

■ Zumba

■ Power Yoga

■ Hatha Yoga

■ Vinyasa Flow Yoga

■ Body Shape

■ Squash (4 banen)

■ Finse Sauna

■ Tafeltennis

■ CX30 (core-training)

■ Abdominal workout

■ X-co

In het sportcentrum is ook gevestigd

Zonnecentrum, Schoonheidssalon, Fysiotherapie

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

U kunt bij ons ook uw verjaardag of baby shower 
vieren met een kopje koffie met gebak of een high tea.

Wij hebben een heerlijke lunch kaart met o.a. onze
huisgemaakte hamburger, en huisgemaakte Filet 
Americain en tonijnsalade.

Ook zondag geopend.
� 
Wij bezorgen al uw broodjes

♥ 15 smaken verse thee

♥ gratis WiFi

♥ Elke dag diverse nieuwe kranten en leesbladen

Lunchroom & Catering
Theresiastraat 142 - Den Haag - 070 385 82 61

www.nieuwengelhard.nl 

Nico's Snackbar

59 JAAR

Nico's Patat: bekend bij iedere Bezuidenhouter
Stuyvesantstraat 35 - (070) 3857010

DUS

Kroket 0,59 cent

alleen op 30 juni
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Trees wil De Fred verslaan
De Theresiastraat heeft zich in enkele jaren ontwikkeld tot een van de sterkste winkelstraten van Den Haag. 

Na een flinke opknapbeurt is de Trees nog steeds volop in ontwikkeling. Aan Stefan Hessing, voorzitter van BIZ

‘De Straat’, de vraag wat de plannen en ambities voor de komende jaren zijn.

Bij BIZ ‘De Straat’ zijn zo’n 120 onderne-

mers uit de Theresiastraat en omgeving

aangesloten. Hun missie: dit gebied laten

uitgroeien tot een bekend en geliefd inter-

nationaal winkelgebied door de bezoekers

een veilige, prettige winkelomgeving te

bieden. In de drieënhalf jaar dat de BIZ be-

staat, is er al veel gerealiseerd. Het meest

in het oog springt natuurlijk de herinrich-

ting van de Theresiastraat van de Prins

Clauslaan tot aan de Laan van Nieuw

Oost-Indië. Daarnaast zijn er verschillende

activiteiten georganiseerd, zoals het Trees-

Feest dat begin juni zijn tweede editie be-

leefde. ‘De eerste keer kostte het nog veel

tijd en energie om het TreesFeest te orga-

niseren. Maar door het succes en het en-

thousiasme onder de winkeliers ging het

dit jaar veel makkelijker en was de opzet

een stuk professioneler.’ Met enige trots

stelt BIZ-voorzitter Hessing vast dat de BIZ

goed is aangeslagen onder de winkeliers.

‘Een paar jaar geleden begonnen we met

twintig actieve winkeliers, dat zijn er in-

middels veertig. Dat lijkt misschien wat

weinig op een totaal van 120, maar vergeet

niet dat winkeliers het doorgaans druk

hebben. Ondanks dat willen ze naast hun

eigen zakelijke belang graag bijdragen aan

het bredere belang.’ 

Eén winkelgebied

In relatief korte tijd heeft Hessing de The-

resiastraat zien opklimmen van een mid-

denmoter tot de op een na sterkste

winkelstraat en economisch winkelgebied

van Den Haag. ‘In dit tempo moeten we

De Frederik Hendriklaan, oftewel De Fred,

van de hoogste positie kunnen verslaan’,

klinkt het strijdvaardig. ‘En waarom niet?

We zijn nu druk bezig met plannen om het

tweede gedeelte van de Theresiastraat en

het winkelgedeelte links en rechts op de

Laan van NOI dezelfde look and feel als de

rest te geven. Dat betekent dat we ook

daar nieuwe bestrating willen, zodat er

één winkelgebied ontstaat.’ De gemeente

staat, volgens Hessing, niet onwelwillend

tegenover die plannen. ‘De gemeente ziet

natuurlijk ook wat we inmiddels voor el-

kaar hebben gekregen en beschouwt ons

daardoor als een serieuze gesprekspartner.

Ze zijn steeds meer naar ons gaan luiste-

ren.’

Betere branchering

Het wensenlijstje van de BIZ bevat verder

een betere ‘branchering’, dat wil zeggen

een evenwichtige verhouding tussen

vraag en aanbod van winkels in dit gebied.

‘Er is ruimte voor nog meer kleine winkels

en ook een grote klantentrekker als een

HEMA zouden we graag in dit gebied zien.

Het kantoorpand aan de Koningin Maria-

laan biedt daarvoor tal van mogelijkhe-

den. Een Lidl of een Aldi passen niet goed

in onze winkelstraat, omdat we door de

ligging van internationale bedrijven en mi-

nisteries rondom en de internationale be-

woners van Haagse Hout, mikken op een

bepaalde categorie winkelend publiek.’ 

Over het aantal winkels in de Theresia-

straat die broodjes en lunches aanbieden,

zegt Hessing: ‘Er is nog wat ruimte, maar

we krijgen steeds meer opmerkingen dat

het er ondertussen wel veel zijn. Daarmee

lijkt het punt van verzadiging zo langza-

merhand bereikt. Het blijft opletten dat

we een goede verscheidenheid aan win-

kels houden.’ 

Nog 5 jaar

Een van de spelregels van de BIZ is dat als

de meerderheid van de winkeliers mee-

doet, iedere andere winkelier ook verplicht

is om mee te doen en op z’n minst een fi-

nanciële bijdrage levert. Een BIZ houdt na

vijf jaar op te bestaan, tenzij er een nieuw

vijfjarenplan wordt opgesteld. Hessing

geeft aan dat BIZ ‘De Straat’ niet ophoudt

te bestaan. ‘Het blijft belangrijk om geza-

menlijk iets moois te maken van het win-

kelgebied. We blijven evenementen

organiseren en aandacht besteden aan on-

derwerpen als verkeersveiligheid. De The-

resiastraat is nooit af. Onze BIZ willen we

zeker met nog vijf jaar verlengen.’

Door Mark Hoogland

Het ambitieuze bestuur van BIZ ‘De straat’. V.l.n.r.

Yvette de Schmale (Etos), Marcel de Zeeuw 

(Marcel by Middeldorp) en Stefan Hessing 

(Bakkerij Hessing). (Foto: Ariane Gordijn)



Autobedrijf Houtwijk v/h Garage Gordijn

Autobedrijf Houtwijk

Johan van Hoornstraat 39

zijstraat Laan van N.O.I

(070) 383 84 05

info@autohoutwijk.nl

www.autohoutwijk.nl

Na 3 jaar onder leiding van 

Peter Pannekoek zijn we nu ook 

toe aan een nieuwe naam.

 

Bosscher-Advies
Uw Frans Recht Jurist

Mr Mireille Bosscher - 0642661075

www.bosscher-advies.nl

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

Droomt u van een huis in Frankrijk of heeft u 

wellicht al een woning in la douce France?

GROENEWEG
sigarenspeciaalzaak - staatsloten - lotto/toto

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

TABAC&GIFTS

Stijl & Traditie
UitvaartzorgJ.S. van der Meer

Aandacht, tijd en betrokkenheid

Zelfstandig uitvaartverzorger aan De Eerensplein 31.

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

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

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

Veel huiseigenaren, vooral starters, in Be-

zuidenhout hebben hun woning gekocht

in de jaren net voor de crisis. De markt

was ‘booming’ en je was blij als je een

huis kon bemachtigen. Onderhandelen

was er nauwelijks bij. Snel naar de bank

of hypotheekadviseur om een hypotheek

van 110 procent van de koopsom te rege-

len. Om het zo goedkoop mogelijk te

houden, was die hypotheek voor de helft

aflossingsvrij en voor de andere helft een

spaarhypotheek. Lekker weinig aflossen

en een hoge blijvende aftrekpost, dan

kreeg je het meeste terug via de belas-

ting. Vanaf 1982 stegen de woningprijzen

alleen maar en de verwachting was dat

dat eeuwig door zou gaan. Aflossen?

Zonde van je geld.

Het is een beetje anders gelopen. Sinds

2007 zijn de prijzen gemiddeld met 

20 procent gedaald en veel van de kopers

van toen willen nu hun huis verkopen.

Maar de hypotheekschuld is niet gedaald

en het spaarbedrag in uw spaarpolis niet

genoeg om het verschil tussen de schuld

en de waarde van uw huis te dekken. Zit

u in zo’n situatie, praat dan eens met een

makelaar. Om het probleem in kaart te

brengen. Een goede makelaar denkt met

u mee, belt met de bank en de Stichting

Waarborgfonds Eigen Woningen om de

mogelijkheden te bespreken. Zeker bij

echtscheiding of werkeloosheid kan de

Nationale Hypotheek Garantie iets voor

u betekenen. Zo hebben wij de afgelopen

tijd een aantal mensen kunnen helpen

en hun woning met succes kunnen ver-

kopen.

De woningmarkt lijkt zich nu te stabilise-

ren en het aantal kopers in de mark is de

laatste maanden gestegen. Misschien is

het tijd om eens te kijken hoe een goede

makelaar u kan helpen.

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

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

voordeel kunt doen. Dit keer Ed Schmidt van Are.

huis onder water
Ed Schmidt van Are 

(Foto: Fred Geelen)

De uitbreiding van het huis van de familie

De Groot is al een tijd een feit, maar nog

steeds zijn er voorbijgangers die op de

hoek van de Carel Reinierszkade en het De

Eerensplein omhoog staren naar de dak-

opbouw die daar is verrezen. Aan de voor-

kant sluit het ontwerp direct aan bij de

gevel zoals architect Cor van Eesteren die

ontwierp: bijna dezelfde kleur baksteen,

met hetzelfde formaat ramen en zwart ge-

verfde metalen sponningen. ‘We hebben

ons best gedaan het in stijl te houden’,

zegt De Groot, ‘maar dan met een mo-

derne twist.’

Dat geldt niet alleen voor de buitenkant,

ook het interieur binnen is nieuwbouw.

‘Met een stevige knipoog naar het verle-

den’, zoals De Groot het uitdrukt. Hoewel

de huizenrij aan de Carel Reinierszkade

geen beschermde status heeft, besefte hij

dat uitbreiding van zijn woning met zorg

moest gebeuren. ‘Het is een heel belang-

rijk gevelbeeld, ooit de rand van de stad,

en ontworpen door een bekend architect.

Dat wil je niet aantasten.’ Toch wilde hij

uitbreiden, want zijn twee zoons begon-

nen te oud te worden om nog een klein

slaapkamertje te delen, en vertrekken uit

Bezuidenhout was ook geen optie. ‘Het is

een prachtige wijk om in te wonen.’

Dus ging hij aan de slag met een architect

en de gemeentelijke welstandscommissie,

die tot zijn verrassing, vanwege de hoek-

ligging de voorkeur gaf aan een dakop-

bouw die direct op de gevel aansluit. Bij

het ontwerp was De Groot nog uitgegaan

van een opbouw die anderhalve meter van

de dakrand ligt, zoals ook bij dakop-

bouwen elders in de wijk het geval is. Het

aangepaste plan gaf hem nog extra

ruimte.

Zorgen

De zijkant van de opbouw, aan de kant van

het De Eerensplein, ziet er met zijn uit-

springende glazen gevel moderner uit dan

de voorzijde, maar ook dat is geïnspireerd

op een ontwerp van Van Eesteren zelf. De

Groot kent de zorgen uit de wijk over

eventuele aantasting van een waardevol

straatbeeld. ‘We hebben ons best gedaan

er iets moois en passends van te maken.

Over smaak valt te twisten, maar een huis

mag toch ook een beetje met zijn tijd mee

bewegen. Er is geen architect die daar een

rolberoerte van krijgt.’

Door John Hermse

Menig Bezuidenhouter heeft een extra verdieping op zijn huis laten zetten, maar de dak-

opbouw van Frank de Groot aan de Carel Reinierszkade springt eruit. Zijn nieuwe etage

moest goed passen in de bijzondere gevelrij.

Dakopbouw Carel Reinierszkade

‘In stijl maar met een moderne twist’

Frank de Groot: ‘Een huis mag toch ook een

beetje met zijn tijd mee bewegen.’ (Foto: Willem

Verheijen)
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Tuinambassadeurs tegen verstening tuinen

Tuinen, ze zijn er in allerlei soorten en

maten. Ook in onze wijk. Terwijl achter het

ene huis ‘n ware wildernis woekert, heerst

achter het andere de orde van de onder-

houdsvriendelijke plavuis. Ieder zijn voor-

keur natuurlijk, maar het Haags

Milieucentrum (HMC) meent dat het 

juist in Den Haag en dus ook in Bezuiden-

hout van belang is dat tuinen zo groen

mogelijk zijn.

‘Den Haag is de heetste stad van Neder-

land, blijkt uit TNO-onderzoek’, verduide-

lijkt Geert van Poelgeest van HMC. ‘De

verstening van tuinen versterkt de hitte in

de stad. Groen verkoelt juist. Daarnaast

zijn groene tuinen belangrijk voor de bio-

diversiteit. Door de verstening zijn de leef-

gebieden van bijvoorbeeld egels, vlinders,

bijen en andere insecten, vogels en vleer-

muizen afgenomen. Bovendien zorgt een

gebrek aan groen niet alleen voor meer

wateroverlast bij buien, maar ook voor het

beperkt vasthouden van het winterse

neerslagoverschot, zodat er in tijden van

droogte minder ‘eigen’ water beschikbaar

is.’ Verder wijst hij erop dat bij het onder-

houd van verhardingen chemische midde-

len tegen grassen, mossen en algen

worden gebruikt. ‘Deze bestrijdingsmidde-

len kunnen in het oppervlakte- en het

grondwater terechtkomen.’

Gratis tuinadvies

Om mensen tot natuurlijker tuinieren aan

te zetten, is HMC samen met de Konink-

lijke Nederlandse Natuurhistorische Ver-

eniging (KNNV) het project Tuinambas-

sadeurs gestart. Tuinambassadeurs zijn

natuurliefhebbers die veel ervaring heb-

ben met natuurlijk tuinieren en die weten

hoe je meer natuur in een tuin krijgt en

die bijvoorbeeld aantrekkelijk kunt maken

voor vogels, vlinders en andere dieren. Van

Poelgeest: ‘De tuinambassadeurs, waarvan

we er inmiddels meer dan twintig hebben,

brengen hun kennis en enthousiasme

graag over op anderen. Daarbij maken ze

gebruik van onze Meetlat Groene Tuinen,

een vragenlijst die onder meer laat zien

hoe natuurlijk iemand tuiniert. Uiteraard

luistert de ambassadeur ook naar de wen-

sen van de klant, voordat hij een gratis ad-

vies opstelt om tot een natuurlijke tuin te

komen. Uiteindelijk is het aan de klant of

en hoe hij dit advies opvolgt.’

Ook een gratis tuinadvies? Aanmelden

kan bij het HMC. Zie voor meer informa-

tie: www.haagsmilieucentrum.nl  

Door Marjon Damen

Het Haags Milieucentrum maakt zich zorgen over het steeds meer ‘verstenen’ van tuinen. Met de inzet van 

tuinambassadeurs wil ze mensen stimuleren tot natuurlijker tuinieren. Ook in Bezuidenhout.

Aan deze hegemonie kwam een einde

toen de vermaarde rechtsgeleerde Pieter

Lyonet in 1764 tegenover de Koekamp zijn

bepaald niet bescheiden huis liet bouwen.

Door als eerste ‘burger’ buiten het stads-

centrum van Den Haag te gaan wonen,

zette hij een stap die kort daarop navol-

ging kreeg.

Meerdere welgestelde Hagenaars lieten

langs de Bezuidenhoutseweg fraaie behui-

zingen neerzetten. Omdat Pieter Lyonet

(1706-1789) de aanzet gaf tot de bewoning

en latere uitbreiding van dit woongebied,

zien geschiedkundigen in hem de grond-

legger, ofwel stamvader, van Bezuiden-

hout. 

Na zijn dood kwam het pand op de hoek

van de Bezuidenhoutseweg en de Rijn-

straat in handen van een projectontwikke-

laar. Het werd een hotel met de

welklinkende naam Belle Vue vanwege het

uitzicht op het Haagse Bos, de hofsteden

en het weidse polderlandschap met zijn

molens en grazende koeien.

Het hotel sloot zijn deuren in 1934. De

Rijksoverheid gebruikte het gebouw als

kantoorruimte. In 1974 werd Belle Vue ge-

sloopt in verband met de nieuwe inrich-

ting van de verkeerssituatie rond het

Centraal Station.

Door Carel Wiemers (tekst en illustratie) 

Bezuidenhoutseweg, voorheen Grafelijk Karrepad

Het ‘Grafelijk Karrepad’, de oorspronke-

lijke naam van de Bezuidenhoutseweg,

was tot in de 18e eeuw het exclusieve do-

mein van de Graven van Holland en an-

dere adellijke figuren. Zij bewoonden hun

langs deze verbindingsweg liggende hof-

steden en buitenverblijven, zoals Huis ten

Bosch, Huize Zandvliet en Huis Ter Noot.
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EXPAT Page
In Bezuidenhout live about 1,500 expatriates. As a hello to our ‘foreign’ neighbours we

give you some highlights of this Bezuidenhout Nieuws in English, plus a column by 

Kristin Anderson.Please let us know what you think of this initiative or is your motto

‘Spreek Nederlands! Met mij!’: bezuidenhoutnieuws@gmail.com 

Did you 

know that…

● ● ● this year, an estimated 2.000

people have paid a visit to one or more

of the 45 ‘Parels van Bezuidenhout’?

● ● ● the Kingsday market on the

Spaarwaterveld attracted about 4.000

visitors?

● ● ● Scouting Haagse Hout baked

300 pancakes on that very market?

Near the end of September, the scouts

will be holding an open house. Keep

an eye on their website for more infor-

mation.

● ● ● on the 17th of May more than

150 children competed in the Bezui-

denhout Soccer Championship in the

Koningin Sophiepark? 

● ● ● the democratic party, D66, was

the outright winner of the European

elections in Bezuidenhout with almost

30% of the votes? That was nearly

twice as much as the liberal VVD who

came in second. GroenLinks came in

third with 10,4% of the votes. Two

votes more than the PVV of Geert Wil-

ders. The turnout was as usual slightly

higher than the national average: 44%. 

Read more on page 23

As an English-speaking

expat who recently ce-

lebrated three years’

residence in Bezuiden-

hout, I have come to

know our neighbor-

hood through the

sense of taste: fresh spelt bread from

Hessing’s bakery, cappuccino and rhu-

barb crumble on the terrace of Café

Pan, cherry tomatoes from Joey’s gro-

cery. But when seeking culture, I head

downtown to a museum to experience

what the curators have in store for me.

I hadn’t given Bezuidenhout much

thought as a cultural hub until I atten-

ded Parels van Bezuidenhout. 

During this annual event, creatives

open their doors to share the fruit of

their talents with the general public.

On the route I discovered Kunstpost, an

artist’s collective designed to stimulate

art and culture. Although this organiza-

tion has been around for over five

years, they only recently (11 months

ago) took over the first floor of a school

at van Heutszstraat 12 just behind the

Stadsdeel office. 

As my expat friend and I visited the

ateliers, we were taken with the quality

of the art. My friend fell for a photo-

graph by Eveline van de Putte of a lone

woman sitting on a cement staircase

somewhere in Nepal. I was mesmerized

by a mixed-material sculpture by Haydi

Cameron. We had the special opportu-

nity to interact with the artists, hearing

the stories behind the art. 

I will still head downtown to the muse-

ums, but will also look forward to the

Kunstpost expositions and workshops,

and savor the knowledge that living

and breathing artists are lifting their

brushes, creating compositions in their

minds and bringing art to life right

here in Bezuidenhout. 

By Kristin Anderson, an author and

blogger who lives in Bezuidenhout

www.kristininholland.wordpress.com

Bezuidenhout’s got Culture

Bezuidenhout-East

ready for overhaul

A number of infrastructural projects in

Bezuidenhout-East are planned be-

tween September 2015 and July 2018.

They include replacing the sewage sys-

tem, creating extra parking spaces and

a number of streets will be refurbis-

hed.

Read more on page 5

Artistic felt lamps, one of the attractions in the Kunstpost. (Photo: Willem Verheijen)

Theresiastraat wants to overtake ‘De Fred’

Over the last couple of years, the Theresiastraat has developed itself as one of the top

shopping streets in The Hague. Even after a large overhaul the street is still in devel-

opment and has the ambition to overtake the Frederik Hendriklaan. This isn’t a place

for a Lidl or Aldi, but the HEMA is more than welcome.

Read more on page 17



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

Tandartspraktĳk van Mevrouw Kruizinga

neemt tĳdelĳk weer patiënten aan. 

U kunt op korte termĳn een afspraak maken via onze

website www.tandartskruizinga.nl nadat u zich 

telefonisch (070-3268240) heeft aangemeld.

Uw eerste afspraak is mogelĳk binnen 14 werkdagen. 

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd,

bespreekt de tandarts wat de te verwachten resultaten

zĳn, het aantal behandelingen, de duur en de kosten van

de behandelingen. 

Desgewenst kan het behandelplan met de bĳbehorende

kosten schriftelĳk worden vastgelegd. Mevrouw 

Kruizinga is gespecialiseerd in het behandelen van 

patiënten met angst, ouderen, kinderen, kroon en 

brugwerk en porseleinen/composiet facings.

M.I. Kruizinga, Benoordenhoutseweg 229

2596 BG  Den Haag  

Nederlands sprekende betrouwbare hulp heeft nog tijd over

om u te helpen in de huishouding. Met referenties.

Afspreken met de hulp op tel.nr. 0654-236003 (Sandra)

Huishoudelijke hulp biedt zich aan 

Tandartspraktĳk neemt 

weer patiënten aan

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

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op (070) 3477297
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Selfie voor later

Wie neemt er nou een foto van zijn

eigen huis? Daar loop je elke dag toch

langs? Toen ik in Bezuidenhout kwam

wonen, kreeg ik van mijn makelaar een

fles wijn met een foto van mijn aan-

koop op het etiket. Die fles ging snel de

glasbak in, het etiket heb ik niet be-

waard.

Wil ik nog weten hoe mijn huis er in

2001 uitzag? Nee toch? Die stoffige

luxaflex voor mijn ramen hangt er niet

meer en de boom voor mijn huis was

nog niet gesnoeid, maar dat was het

dan ook wel. 

Wat zal er door het hoofd zijn gegaan

van de fotograaf die in 1930 op het De

Sillepleintje een foto maakte van een

gloednieuw huizenblok. Was het de eer-

ste bewoner? Iemand die zijn nieuwe

fototoestel uitprobeerde?

Geen idee. Maar mijn huis staat er op

en elke keer als ik de foto opduikel uit

de Beeldbank van het Haags Gemeen-

tearchief zit ik er weer gebiologeerd

naar te kijken. Vitrages voor alle ramen.

Nog geen spoor van een boom voor

mijn huis, een ouderwetse lantaarn-

paal.

Waar nu onze buren wonen, ligt het

Buurman John
nog braak. Interessant, maar als die hui-

zen er al hadden gestaan, had die foto

van mijn eigen huis zeker dezelfde aan-

trekkingskracht gehad.

Hoe dat komt? Omdat het toch mijn

eigen huis is dat 84 jaar geleden op de

foto ging. Zonder dat ik er erg in had,

schreef ik in de vorige alinea MIJN EIGEN

HUIS. Het is alsof JE ZELF vanachter die

vitrages de De Sillestraat in staat te loe-

ren om te kijken wie die man is die een

foto neemt van je huis.

Wie heeft er nog nooit dat gele manne-

tje van Google Streetview naar zijn

eigen straat gesleept en voor zijn eigen

huis gezet? Toch benieuwd of jij zelf net

de portiek uit komt lopen, toch? Dus:

maak eens wat vaker een foto van je

huis, of gewoon van de straat, want ik

kijk al even gefascineerd naar het

groepje wijkbewoners dat volgens het

fotobijschrift in 1930 bij mij voor de deur

poseerde in hun duffelse jassen, met

hun petten en hoeden en aan hun hand

hun vooroorlogse fietsen met hoge stu-

ren en dikke banden. 

Doe dat: ga nu ook op de foto, in je eigen

straat. Grote kans dat je toekomstige Be-

zuidenhouters in de ogen kijkt, vanuit de

Beeldbank van de gemeente Den Haag.

Voor het huis waar je tachtig jaar gele-

den hebt gewoond.

Jong Zandvliet tegen ‘oud’ Cato

De leerlingen kwamen op het idee voor de spelmiddag via de maatschappelijke stage.

Het Jeugdwerk Haagse Hout Vóór welzijn vertelde hen dat het voortgezet onderwijs

weinig doet voor de buurt. Dat lieten de leerlingen van het Zandvlietcollege zich dus

geen twee keer zeggen. Om te laten zien dat ze buiten de schoolmuren net zo aardig

voor anderen zijn als daarbinnen, zochten ze een activiteit waarmee ze de betrokkenheid

met de wijk kunnen vergroten en de band tussen bewoners versterken. Dat werd dus

een spelmiddag voor de bewoners van Cato.

Leerlingen van het

Zandvlietcollege be-

zorgden de bewoners

van het Verzorgingscen-

trum Cato aan de Bezui-

denhoutseweg een fijne

middag op 30 mei. Met

de bewoners van het

centrum speelden de

leerlingen een middag

lang Oudhollandse-

spelen. 

Wist u dat…
● ● ● dit jaar ongeveer 2.000 mensen

een bezoek hebben gebracht aan een

of meer van de 45 Parels van Bezuiden-

hout?

● ● ● de vrijmarkt op Koningsdag op

het Spaarwaterveld ongeveer 4.000

mensen heeft getrokken?

● ● ● Scouting Haagse Hout op die-

zelfde vrijmarkt ruim 300 pannenkoe-

ken heeft gebakken? Eind september

organiseert Scouting Haagse Hout

overigens een open dag. Houd hun

website in de gaten.

● ● ● op 17 mei ruim 150 kinderen heb-

ben meegedaan aan het BK-voetbal in

het Koningin Sophiepark?

● ● ● er al bijna honderd inwoners uit

Bezuidenhout zijn aangesloten bij de

nieuwe Haagse activiteitenwebsite

Citee.nl en dat er binnenkort een Proef

Bezuidenhout-tocht en diverse andere

Bezuidenhout-kennismakingsactivitei-

ten gepland staan?

● ● ● er sinds eind mei een tweede-

hands Apple-winkel is geopend aan de

Theresiastraat 13a?

● ● ● het Beatrixkwartier opnieuw is

uitgeroepen tot tweede kantoorloca-

tie van Nederland? De Zuidas in Am-

sterdam staat nog steeds op één,

volgens vastgoedadviseur JJL.

● ● ● D66 ook in Bezuidenhout als ab-

solute winnaar van de Europese ver-

kiezingen uit de bus is gekomen? Bijna

30% stemde op deze partij. Ruim twee

keer meer dan op de VVD. GroenLinks

werd derde met 10,4% van de stem-

men, twee stemmen (!) meer dan de

PVV. De opkomst in Bezuidenhout

was, zoals gebruikelijk, iets hoger dan

het landelijk gemiddelde: 44%. Ga

voor een volledig overzicht van de uit-

slag naar bezuidenhout.nl

Zie voor meer nieuws 

www.bezuidenhout.nl
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En hoe goed kent u de wijk? Waar

bevindt zich het hiernaast afge-

beelde 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 

Advocatenkantoor Mr. E. Fransen.

Heb oog voor detail, win een boekenbon!
Zo’n bekende instelling in de wijk en toch door slechts enkelen herkend. 
Het detail in de vorige editie is een deel van het naambord van de bibliotheek in 
de Theresiastraat. J.M.M. Nauta mag de boekenbon ter waarde van 15 euro 
ophalen in het Wijk- en Dienstencentrum, Johannes Camphuijsstraat 25. 

Cheque voor 
Bezuidenhoutfonds
Het Bezuidenhoutfonds is officieel van start. Tijdens het Trees-

Feest ontving Anita Regout, de voorzitter van het fonds (op foto

rechts), van wethouder Ingrid van Engelshoven een cheque van

2.500 euro. 

Op haar beurt ontving de Vereniging Natuurtuinen Groene

Schenk van het fonds een cheque van 500 euro. Dat geld wordt

besteed aan een toilet op het volkstuinencomplex. 

Het Bezuidenhoutfonds is het eerste ‘lokale fonds’ in Den Haag.

Met geld van ondernemers en particulieren worden projecten

gesteund die de leefbaarheid en de sociale samenhang in de

wijk bevorderen.  (Foto: Ariane Gordijn)
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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

Silhouette®

Shades
vanaf

c 243,-
nú met
gemotoriseerde
bediening cadeau
(t.w.v. e 195,-)

Plissé
Shades
vanaf

c 153,-
nú luxe LiteRise®

bediening cadeau
(t.w.v. e 30,-)

Duette®

Shades
vanaf

c 159,-
nú luxe LiteRise®

of SmartCord®

bediening cadeau
(t.w.v. e 40,-)

Optimaal comfort 
met Luxaflex®!

Actie geldig t/m 25 oktober 2014. 

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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Krant niet ontvangen, 

laat het ons weten

Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant

voor Bezuidenhout-Midden en -Oost.

De krant verschijnt 5 keer per jaar in een

oplage van 8.500 exemplaren.

Bezuidenhout Nieuws 44 wordt 

bezorgd in de week van 11-28 december.

Redactie

Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 

Marjon Damen, Roeland Gelink,

Jarina Hamidullahkhan, John Hermse,

Mark Hoogland, Evelien ter Meulen,

Roos Pols, Patrick Regan, Petra van der

Vlugt, Floor Zoet

Fotografie

Ariane Gordijn, Roel Rozenburg,

Willem Verheijen, Floor Zoet

Vormgeving

Leo Leeflang

Drukwerk

Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties

Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of

har100@zonnet.nl.

Voor mogelijkheden en tarieven zie 

www.bezuidenhout.nl knop ‘wijkkrant’.

Adres

Johannes Camphuijsstraat 25

2593 CH  Den Haag

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Tarieven Bezuidenhout Nieuws
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws tegen scherpe prijzen.  

Plaats Formaat Zwart/wit Steunkleur Full color

pagina 1 x 1 x 1 x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U wilt ook graag adverteren in Bezui-

denhout Nieuws, maar u heeft nog

geen advertentie? De redactie helpt

graag met het schrijven van een pak-

kende tekst en een passende vormge-

ving tegen een schappelijke prijs.

Meer weten? Neem contact op met 

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Voorpagina: Sportcentrum Jack Slagman

maakt plaats voor Hoogvliet. 

(Foto: Ariane Gordijn)
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Gespecialiseerd in zzp’ers, 
eenmanszaken en vof’s.

Sinds 1998 maatwerk 
voor uw VvE
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Herinrichting Bezuidenhout-Oost

Bewoners Stuyvesantstraat-Zuid bundelen krachten 
Bezuidenhout-Oost wordt de komende vijf jaar heringericht. Het zuidelijke gedeelte van

de Stuyvesantstraat, tussen het Stuyvesantplein en de Laan van NOI, valt in fase 1 en

gaat als een van de eerste straten op de schop. De bewoners organiseerden zich om zo-

veel mogelijk hun wensen en ideeën in de plannen van de gemeente terug te zien. 

Eind juni viel er bij alle bewoners van fase 1

van de herinrichting een flyer van de Werk-

groep Oost van het wijkberaad in de bus.

De flyer riep bewoners op actief te worden

en zich per straat te organiseren om in-

vloed te kunnen uitoefenen op de plannen

van de gemeente. Ella Schepel ging eerst

naar de voorlichtingsavond van het wijk-

beraad voor het waarom en het hoe je je

moet/kunt organiseren. Nadat ze ook de

inloopavond van de gemeente voor meer

informatie had bezocht, pakte ze de hand-

schoen op: ‘Om te beginnen heb ik in een

flyer gevraagd wie actief wil meedoen aan

het vormgeven van de wensen uit onze

straat én wie op de hoogte wil worden ge-

houden van onze vorderingen.’ 

Twintig straatgenoten meldden zich aan

voor het bewonersoverleg Stuyvesant-

straat-Zuid, waaronder Ewoud Blom. ‘Ik

woon pas sinds kort in de straat en heb

nog niet eens alle verhuisdozen uitgepakt.

Toch besloot ik direct om actief mee te

doen. Ik kom namelijk uit de Vruchten-

buurt waar het vervangen van het riool en

het herinrichten van de straten twee jaar

geleden speelden. Mijn straat was toen

niet actief en dat zag je terug in het uit-

eindelijke straatbeeld. Een fietstrommel

op een verkeerde plek of een fietsbeugel

direct voor de deur. Punt is dat de ge-

meente een straat technisch inricht, ter-

wijl bewoners weten wat praktisch is en

hoe de straat wordt beleefd. Dit keer ga ik

het als bewoner van de Stuyvesantstraat

wel goed doen.’

Ruimte voor verbetering

Het bewonersoverleg noemt de voorlopige

plannen van de gemeente voor de 

Stuyvesantstraat een ‘hele stap in de

goede richting’, maar ziet ook ruimte voor

verbetering. Blom: ‘Het pleintje tussen de

Hendrik Zwaardecroonstraat en de 

Stuyvesantstraat mag wat ons betreft

groener worden, iets voor de kinderen 

krijgen en de fietsen moeten uit het zicht.

Volgens de gemeente mag de fietstrom-

mel niet weg, maar hij kan wel op een

voor ons betere plek staan.’ Hij voegt

eraan toe dat de wensen over het pleintje

samen met het bewonersoverleg van de

Zwaardecroonstraat zijn opgesteld. 

‘Binnenkort zitten we daarover samen met

hen bij de gemeente aan tafel.’ Voor 18

september moesten alle ideeën bij de 

gemeente binnen zijn. Dat laatste ge-

beurde overigens niet voordat alle straat-

bewoners de kans kregen via een enquête

hun mening over de ideeën en wensen te

geven. Blom: ‘Het maakt onze positie naar

de gemeente een stuk sterker als we kun-

nen zeggen dat onze voorstellen breed

worden gedragen.’ 

Meer bewonersoverleggen

Naast de Stuyvesantstraat en de Hendrik

Zwaardecroonstraat, zijn er ook bewoners-

overleggen actief in de Sibergstraat, de Us-

selincxstraat en de Christoffel van

Swollstraat. ‘Kijk verder dan de inrichting

van de eigen straat’, adviseert Schepel. ‘Wij

maken ons namelijk zorgen over de ver-

keersdruk in de nieuwe plannen. De straat

wordt mogelijk weer een tweerichtings-

weg. Op zich niet erg, maar we verwach-

ten daardoor wel meer drukte. Zeker als de

huidige plannen voor de herinrichting van

de Juliana van Stolberglaan ongewijzigd

worden doorgevoerd. De oplossingen die

wij daarvoor hebben, willen we graag met

de gemeente bespreken.’ 

Meer informatie op

www.bezuidenhout.nl, klik op de knop

‘Renovatie riolering’. 

Wilt u ook uw straat actief betrekken bij

de plannen van de gemeente? Het Wijk-

beraad Bezuidenhout dient u graag met

advies. Telefoon: 315 09 02, 

e-mail: wijkberaad@bezuidenhout.nl

Ella Schepel en Erwin Blom doen ook op andere

plekken in de wijk inspiratie op voor hun straat.

(Foto: Willem Verheijen)



Bakkerij Hans & Frans Hessing

De bakkers van de Haagsche Kakkers

Theresiastraat 131

(070) 383 50 19

Elke nacht bakken wij voor u vers 

● Speltbrood

● Speciaal Desembrood

● Koolhydraat-armbrood

● En natuurlijk lekker Biologisch brood

Iedereen kan wel eens een hel-

pende hand gebruiken…een buur

die een boodschap meeneemt 

als u ziek bent, iemand die de

hond uitlaat of een vuilnisbak

buiten zet of helpt met een klein klusje in huis of tuin.

Als vrienden of familie even niet kunnen helpen, 

is er de burenhulpcentrale. In de Haagse Hout staan 

via de burenhulpcentrale buren uit uw wijk voor 

u klaar die u graag willen helpen.  

De burenhulpcentrale is een slimme telefooncentrale 

die buren bij elkaar brengt als er iets nodig is. 

Burenhulp is voor alle leeftijden en gratis. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

de coördinator van BHC Haagse Hout Lies Bouts: 

dinsdag, donderdag en

woensdagochtend 

tel. 347 00 41 of via

l.bouts@xtra.nl

Maakt u al gebruik van de 
Burenhulpcentrale? 

Bel 070-2629999 

of kijk op 

www.burenhulpcentrale.nl

ASAPKlus.nl
RENOVATIE & ONDERHOUD

Usselincxstraat 8 - 2593 VL  Den Haag

info@asapklus.nl - Tel. 06 - 188 142 44
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‘PuntZuid is een unieke ontmoetingsplek

voor de buurt en met de buurt’, zegt Dani-

ëlle Davidson, namens PuntZuid projectlei-

der van het nieuwe buurthuis. ‘Alle

Bezuidenhouters zijn bij ons welkom om

activiteiten te organiseren en daaraan

deel te nemen. Het enige criterium is dat

die activiteit iets toevoegt aan het welzijn

van de wijk en laagdrempelig is.’ 

In het pand aan de Van Heutszstraat was

ooit de Van Heutszschool en recentelijk

(tijdelijk) de Openbare Basisschool Benoor-

denhout gehuisvest. Nu neemt PuntZuid

met zes ruimtes vrijwel de hele beneden-

verdieping in beslag. 

Davidson vertelt dat de opstart van het

buurthuis mede mogelijk is gemaakt door

de gemeente. Het opknapwerk is door vrij-

willigers gedaan. Op termijn zal het buurt-

huis zelfstandig kunnen draaien. Volgens

Davidson is er veel belangstelling om in

het nieuwe buurthuis, waarvan de ruimtes

te huur zijn vanaf 10 euro per uur, iets te

organiseren. 

De eerste sportieve activiteiten, zoals Pila-

tes, Yoga, Tai Chi en seniorengym, zijn al in-

gepland. Verder bieden verschillende

kunstenaars cursussen en workshops aan

in hun vak en heeft kunsthistorica Lilian

Boes een reeks kunstlezingen samenge-

steld. Daarnaast organiseert Middin in

haar ruimte voor jong en oud creatieve

knutselmiddagen. Kinderen kunnen daar

bijvoorbeeld decopatchen, vogelhuisjes

maken of kruidnoten bakken; voor volwas-

senen is er elke dinsdag- en donderdag-

middag een inloopatelier waar ze

bijvoorbeeld met verf aan de slag kunnen.

Ook is er een professioneel uitgeruste keu-

ken waar kookworkshops gegeven kunnen

worden. Volgend voorjaar komt er op het

schoolplein achter het pand een graffiti-

paal.

Kijk voor het aanbod of het organiseren

van activiteiten op www.puntzuid.nl

Door Fred Geelen

‘Jezus’, ‘Hé, jij daar blondie, ga met die

fiets van dat veld af’ en ‘Moet ik dan alles

zelf doen?’ Nog een keer galmen Raymond

Taals soms ongepolijste kreten over het

Spaarwaterveld. Alleen komen ze dit keer

uit de mond van zijn collega Joni Haze-

broek. Zij roept een man in herinnering die

niet alleen maling aan alles leek te heb-

ben en soms liever lui was dan moe (‘Als

de bal 100 meter verderop lag, ging ie ‘m

met de fiets halen’). Maar die vooral een

hart van goud had, altijd voor zijn collega’s

klaar stond en hield van zijn ‘mammies’,

‘pappies’ en ‘ratten’, zoals hij de ouders en

kinderen noemde. 

Een echte Bezuidenhouter, voor wie het

Spaarwaterveld zijn achtertuin was en de

speeltuin zijn leven. De ‘ouwe’, zoals de

‘ratten’ Taal mochten noemen, heeft heel

wat kinderen in Bezuidenhout leren fiet-

sen. ‘En opgevoed’, zegt zijn boezemvriend

Koos van der Ven: ‘’Ik wil een fiets!’ ‘Jij hebt

niets te willen’.’ Een mammie noemt Taal

de schipper van het Spaarwaterveld (‘Hij

hield alles in de gaten’). 

Tijdens de herdenking gaan de werkzaam-

heden aan het vernieuwde Spaarwater-

veld gewoon door. Van der Ven: ‘Jammer

dat Ray het resultaat hiervan niet meer

mag meemaken’. 

De werkgroep PuntZuid met v.l.n.r. Daniëlle 

Davidson, Will Wilhelmy Damsté en Piet Regeer.

(Foto: Fred Geelen)

Bezuidenhout is een Buurthuis van de Toekomst rijker: PuntZuid. Het buurthuis is geves-

tigd in het pand aan de Van Heutszstraat 12. Wijkbewoners kunnen er terecht voor cur-

sussen, workshops en sportieve en creatieve activiteiten. Wethouder Karsten Klein

opende PuntZuid op 17 september.  

Raymond Taal, twintig jaar beheerder van

het Spaarwaterveld, is op 12 juli overleden.

Ongeveer 200 ‘mammies’, ‘pappies’ en

kinderen herdachten deze markante man -

en volgens sommigen een icoon van 

Bezuidenhout - op vrijdag 18 juli.

PuntZuid, Buurthuis van de Toekomst

Buurthuis om een puntje aan te zuigen

‘Spaarwatervelders’ herdenken Raymond Taal

Tot onze grote schrik overleed op 12 juli, totaal

onverwacht, onze broer en neef Raymond Taal.

Op 18 juli werd er door de wijk een herdenking

georganiseerd op het Spaarwaterveld, zijn

werkplek. Dit werd door ons enorm gewaar-

deerd en wij willen dan ook iedereen hartelijk

danken voor de belangstelling, de lieve woor-

den, kaarten en bloemen.

Helma Taal

Thea Lens

Veel belangstelling op herdenking van 

Raymond Taal. (Foto’s: Fred Geelen en 

Ariane Gordijn)



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

Nederlands sprekende betrouwbare hulp heeft nog tijd over

om u te helpen in de huishouding. Met referenties.

Afspreken met de hulp op tel.nr. 0645-236003 (Sandra)

Huishoudelijke hulp biedt zich aan Edith Pedicure
dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op (070) 3477297

GROENEWEG
sigarenspeciaalzaak - staatsloten - lotto/toto

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

TABAC&GIFTS

Bezuidenhout Nieuws zoekt 
vrijwillig 

advertentie acquisiteur

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

enthousiast iemand met commercieel gevoel.
Enige ervaring met acquisitie is welkom, een beetje
tijd over is noodzakelijk.  Meer informatie: Harold

Thijssen 06-54 72 56 38 of har100@zonnet.nl
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Bezuidenhout krijgt er een kleine ‘Paleistuin’ bij, want zo heet het complex met 24 woningen dat gaat verrijzen

tussen de Spaarwaterstraat en de Bezuidenhoutseweg. De Fiat-garage die er vroeger stond, is al lang weg, en het

terrein ligt al jaren braak. Tot volgend jaar, want dan verwacht Do Tetteroo, directeur/eigenaar van bouwonder-

neming Euraco, dat de bouw kan gaan beginnen.

De Raad van State heeft de bewoners van Bezuidenhout gelijk gegeven in hun mening dat de plannen van de ge-

meente over dakopbouwen niet goed zijn onderbouwd. Maar met het vonnis dat er de komende tien jaar hele-

maal geen dakopbouwen mogen komen, is het wijkberaad niet blij.

Maar: Paleistuin…? ‘Er komt voor de huizen

veel groen en Paleis Huis ten Bosch is niet

ver weg’, legt Tetteroo uit. ‘In de Paleistuin

komen echte stadswoningen te staan: op

maat voor stadsbewoners die de winkels,

café’s en theaters van de grote stad onder

handbereik willen hebben, maar ook be-

taalbaar.’

Op het qua vorm afwijkende zigzaggende

bouwkavel was het wel even puzzelen,

maar uiteindelijk kwam er een mix uit van

zeven stadswoningen, vijf eengezinswo-

ningen en vier tuinwoningen met daarbo-

ven acht terraswoningen met een grote

buitenruimte.

‘De tuinwoningen zijn geheel gelijkvloers,

en dus ideaal voor senioren die minder

mobiel zijn’, meent Tetteroo.  

Kinderen die voor hun ouder wordende

ouders willen zorgen, kunnen boven hen

gaan wonen. ‘Die gedachte heeft zeker

meegespeeld’, beaamt Tetteroo. ‘De zorg

gaat veranderen, dus zal het zeker vaker

voorkomen dat kinderen voor hun ouders

gaan zorgen. Maar of het hier ook echt

gaat gebeuren, hangt natuurlijk van de

mensen zelf af.’

Het sluit in ieder geval wel aan bij het idee

dat achter de Paleistuin ligt: woningen

voor gezinnen die iets groter willen

wonen, maar de wijk Bezuidenhout niet

uit willen, en woningen voor senioren die

hun te grote huis willen verruilen voor

compactere woningen. Bij de makelaar die

de huizen gaat verkopen, is al de nodige

belangstelling. Met de aantrekkende hui-

zenmarkt, moet de Paleistuin wel in trek

zijn, denkt Tetteroo. Hij gaat ervan uit dat

over twee jaar de eerste bewoners hun

woningen in de Paleistuin kunnen betrek-

ken. De prijzen van de huizen variëren van

180.000 tot 240.000 euro.

Door John Hermse

‘Wij zijn beslist niet tegen meer dakop-

bouwen in de wijk’, probeert Jacob Snij-

ders, voorzitter van het Wijkberaad

Bezuidenhout, nogmaals duidelijk te

maken. ‘Die zijn juist goed om gezinnen

voor de wijk te behouden. Veel woningen

in Bezuidenhout zijn nu niet geschikt voor

gezinnen met kinderen. Vooral jonge stel-

len die een tweede kind verwachten, trek-

ken vaak weg naar Ypenburg of Leidschen- 

dam. Dat is jammer, want daardoor is de

kans groot dat de wijk vergrijst.’

Met de plannen van de gemeente om het

mogelijk te maken dat er zo’n 1.400 dak-

opbouwen bijkomen, heeft Snijders dan

ook geen moeite. De pijn zit vooral in het

feit dat de gemeente niet lijkt te beseffen

wat de gevolgen voor de wijk zijn en in

haar bestemmingsplan geen rekening

houdt met bijvoorbeeld meer groen, extra

speeltuinen of fiets- en autoparkeren.

‘Meer woonruimte betekent meer bewo-

ners, maar Bezuidenhout is daar niet op

ingericht.’ 

Heikel punt in dit verhaal is dat de ge-

meente met het mogelijk maken van meer

dakopbouwen, geen rekening heeft ge-

houden met de parkeernormen. ‘Erg be-

langrijk’, zegt Snijders. ‘Want Bezuiden-

hout, en zeker Oost, heeft nu al een par-

keerprobleem.’ Ook de Raad van State er-

kende die omissie bij de gemeente en

oordeelde uiteindelijk dat er zonder een

duidelijke parkeeronderbouwing aan het

bouwbesluit voor dakopbouwen, de ko-

mende tien jaar helemaal geen dakop-

bouwen mogen komen.

Volgens Snijders hoeft het zo lang niet te

duren: ‘Als de gemeente samen met de be-

woners met goed onderbouwde plannen

komt, kan het vonnis van de Raad van

State binnen een half jaar van tafel.’ 

Inmiddels is Snijders druk in gesprek met

diverse wethouders en andere politici. Zijn

inzet: samen met gemeente en bewoners

komen tot een integraal plan voor de wijk,

inclusief parkeren, groen en oracs. ‘Je zou

toch zeggen dat we daar samen uit moe-

ten komen. Want uiteindelijk is ons eind-

doel hetzelfde: een leefbare wijk.’

Door Fred Geelen

24 woningen in complex ‘Paleistuin’ 

Wijkberaad niet heel blij met winst bij Raad van State



Uw gevel gratis graffi tivrij!

Graffi tischoonmaakregeling

Ongewenste graffi ti ontsiert uw 

huis en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente biedt nu gratis de 

graffi tischoonmaakregeling aan. Snel 

schoonmaken voorkomt vaak meer 

graffi ti. Dus maak gebruik van de 

regeling!

Meldpunt Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 

of neem contact op met Meldpunt 

Graffi ti: meldpuntgraffi ti@denhaag.nl of 

(070) 353 46 05.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 

aangename, veilige en schone plek om in 

te wonen, werken en leven.

www.denhaag.nl/graffi ti

Maak nu een afspraak!

Wij doen alles voor  uw auto

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

Autocenter van

Maanen

Joan Maetsuyckerstraat 94

2593 ZM  's-Gravenhage

Tel.: 0703478110

http://www.bcsvanmaanen.nl

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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Een briefje met cijfers dat tijdens het ge-

sprek op Bureau Overbosch voor Ernst 

Käuderer op tafel ligt, laat zien dat hij zich

goed heeft voorbereid op zijn nieuwe wijk.

‘In Benoordenhout wonen relatief gezien

veel meer ouderen. Daar kreeg ik dus veel

te maken met ouderenproblematiek. In

Bezuidenhout is dat anders. Ook op het

gebied van inkomen, politieke kleur en op-

leidingsniveau zijn het echt twee heel ver-

schillende wijken. Ik verwacht hier meer

diversiteit in de problematiek en meer tijd

met jongeren bezig te zijn.’

Käuderer denkt zich goed aan te kunnen

passen aan zijn nieuwe wijk. ’Voordat ik

naar Overbosch kwam, heb ik bijna negen

jaar op Bureau De Heemstraat gewerkt. Ik

surveilleerde in Centrum en daar werd ik

als agent op een andere manier bejegend

dan in Haagse Hout gebruikelijk is. Daar

reageerde ik op een soortgelijke manier

op, zodat ik wist dat ik begrepen werd en

mensen geen loopje met me namen. In Be-

zuidenhout zal dat net als in Benoorden-

hout weer anders gaan. Binnen mijn eigen

grenzen, pas ik me aan de mensen aan

waar ik mee van doen heb.’ 

Van haver tot gort

Käuderer is sinds 1 september de nieuwe

partner van ‘onze’ wijkagent Hans van der

Linde. De wijze waarop ze elkaar tijdens

het gesprek aanvullen, wekt de indruk dat

ze al jaren samenwerken. ‘We kennen el-

kaar eigenlijk van haver tot gort’, vertelt

Van der Linde. ‘Benoordenhout en Bezui-

denhout liggen niet ver van elkaar van-

daan. Als het tactisch slimmer was ergens

samen naartoe te gaan, deden we dat al.

In de afgelopen jaren hebben al heel wat

diensten samen gedraaid.’

Van der Linde zegt dat hij de versterking

van zijn nieuwe collega in de wijk goed

kan gebruiken. ‘Eigenlijk is Bezuidenhout

te groot voor mij alleen. In Midden, West

en Oost samen wonen 16.000 mensen.

Ernst komt mij helpen, omdat er volgens

de landelijke voorschriften op elke 5.000

inwoners één wijkagent moet zijn. Getals-

matig zou er nog een derde wijkagent bij

moeten, maar of die er ook komt, durf ik

niet te zeggen.’

Ogen en oren van de wijk

Van der Linde legt uit dat een wijkagent

iets anders is dan een gewone agent: ‘Een

gewone agent gaat op meldingen af en

lost problemen voor dat moment op, plakt

als het ware pleisters. Wij hebben meer

een regisseursfunctie, proberen zaken als

woninginbraken voor de lange termijn aan

te pakken. Wij zijn als het ware de ogen en

oren in de wijk. Dat betekent dat we niet

alleen zichtbaar opereren en aanspreek-

baar zijn voor de burger, maar ook contact

hebben met bijvoorbeeld gemeenteamb-

tenaren, maatschappelijk werkers, jonge-

renwerkers en medewerkers van woning-

bouwverenigingen. Het gemeentelijk

handhavingsteam, dat overigens ook aan

bureau Overbosch zit, werkt nauw met

ons samen. Zij houden zich met name

bezig met de leefbaarheid in de wijk, zodat

de politie zich kan concentreren op het

handhaven van de wet.’ 

Als voorbeeld van hoe de wijkagenten te

werk gaan, noemt Van der Linde de man

die elke dag voor de Albert Heijn in de The-

resiastraat de stoep veegt. ‘Uit onze prak-

tijk kennen we natuurlijk meer van dat

soort mensen die mogelijk in aanmerking

komen voor de geestelijke gezondheids-

zorg. Als we ze tegenkomen, maken we er

een praatje mee. Vervolgens brengen we

ze onder de aandacht van het dak- en

thuislozenteam van Parnassia en doen wij

een stapje terug.’ 

Ten slotte maakt Käuderer van de gelegen-

heid gebruik om alle bewoners van Bezui-

denhout op te roepen om vooral op de

wijkagent af te stappen als ze zaken willen

melden, zoals tips m.b.t. woninginbraken,

hennepkwekerijen of jeugdoverlast. ‘Wij

kunnen nooit alles zelf oplossen, maar we

kunnen wel doorverwijzen naar collega’s

of de juiste instanties.’

Door Patrick Regan

Bezuidenhout heeft er een tweede wijkagent bij. Sinds 1 september wordt Hans van der Linde bijgestaan door

Ernst Käuderer, die hiervoor Benoordenhout onder zijn hoede had. Käuderer: ‘Ik heb er echt heel veel zin in.’

Bezuidenhout heeft sinds 1 september twee wijk-

agenten: Ernst Käuderer (links) en Hans van der

Linde. (Foto: Willem Verheijen)

Nieuwe wijkagent: Ernst Käuderer 
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Aan de rand van de wijk, aan het begin van de Vlaskamp, ligt achter het politiebureau en zwembad Overbosch

een verborgen tuindersschat. Zo’n 150 kaveltjes van elk 15m² die voor één seizoen te huur zijn van de gemeente.

Er wordt volop gebruik van gemaakt door wijkbewoners. Ieder op zijn eigen manier.

Neem Bea. Op de tuin beter bekend als

‘tante Bea’. Al 13 jaar heeft ze een kaveltje

waarop ze met heel veel plezier tuiniert.

Ze maakt graag een praatje en kent hier-

door veel bewoners uit Bezuidenhout en

Mariahoeve. Nu is ze bezig stro onder de

mooie oranje en groene pompoenen te

leggen. ‘Door de vele regen liggen ze met

hun billen in de modder. Dat gaat uitein-

delijk rotten. Op een bedje van stro blijven

ze lekker droog.’ Dit jaar heeft haar oppas-

kindje Vanessa van 10 jaar ook een tuintje.

‘Zij ging zo vaak met mij mee naar de tuin.

Afgelopen jaar vroeg ze of zij een eigen

tuintje mocht. Samen hebben wij ons in-

geschreven en hebben nu twee tuintjes

naast elkaar.’

Familie Vrolijk is met vijf man sterk naar

de tuin gekomen. Mama Jolanda wilde al

veel langer een groentetuin. Afgelopen

jaren was ze altijd op haar balkon bezig.

Dit jaar was ze op tijd met inschrijven.

Papa Patrick moest er eerst niet veel van

hebben, maar nu is hij heel fanatiek. Op

zijn werk noemen ze hem al Hendrik Jan

de Tuinman, omdat hij er zo graag over

vertelt. ‘We eten de hele zomer al van de

opbrengst van de tuin. Onze drie zonen

helpen graag mee en wat is nu leuker en

lekkerder dan bloemkool, sla, prei, bietjes

of andijvie uit eigen tuin te eten. Zelfs ven-

kel vinden ze lekker. We hadden het nog

nooit gegeten, maar eenmaal zelf ge-

kweekt ga je het toch proberen,’ vertelt Jo-

landa. Ondertussen zijn Finnley, Pacey en

Jessey druk bezig met schoffelen. Er kan

nog één keer een nieuwe andijvie en boe-

renkool gezet worden. 

De buurman van de familie Vrolijk, Ludfie

Kurniawan, heeft een stukje verderop zijn

tuin. Daarin staan allerlei bijzondere

groenten: van kousenband, peperkers,

Thaise basilicum, Japanse sla, tot en met

citroenkomkommer en kangkung spinazie.

‘Ik hou van een wilde tuin en zoals ik het

nu heb ingericht, lijkt het net alsof ik in

mijn eigen Indonesische sawa ben.’ Kurni-

awans Indonesische roots zijn duidelijk

herkenbaar in zijn tuin: ‘Door goed naar de

tuintjes te kijken kan je veelal de achter-

grond van de tuinder achterhalen. Zo veel

culturen, zo veel verschillende tuinen.’

Ieder jaar verloot de gemeente de tuintjes

volgens de regel ‘wie het eerst kom wie

het eerst maalt’. Datum en tijdstip van de

inschrijving wordt in februari bekend ge-

maakt via de website van de gemeente

www.denhaag.nl

Door Mark Hoogland

Zo veel culturen, zo veel verschillende tuinen

… Tante ‘Bea’. 

(Foto’s: Ariane Gordijn)

De Familie Vrolijk …

Als bewoners van Bezuidenhout-Oost willen wij graag dat er ook in onze wijk 

Ondergrondse Restafval Containers (de zgn. ORAC's) geplaatst worden. Om de 

gemeente van de noodzaak daarvan te overtuigen willen wij in onze wijk 

handtekeningen verzamelen.

Wie voelt zich geroepen om mee te helpen de handtekeningen te verzamelen? 

Reacties graag naar Manon, e-mail m.m.akkermans@tele2.nl of 0643189281

Weg met de vuilniszakken en
de meeuwenoverlast!
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Hadewych van Kempen. Op Twitter noemt

ze zich de zwevende politicoloog. De stra-

tegisch adviseur bij het ministerie van Vei-

ligheid en Justitie doet al twintig jaar aan

zeilvliegen. In Nederland is ze de enige

vrouw die aan internationale wedstrijden

deelneemt. ‘Zeilvliegen is enorm versla-

vend.’ 

Van Kempen: ‘Vliegen heeft absolute prio-

riteit voor mij. Ieder weekend kijk ik of het

kan. Dat hangt vooral van het weer af. So-

ciale contacten moeten nogal eens wijken,

het vliegen gaat eerlijk gezegd altijd voor.’ 

Ook de beslissing zeven jaar geleden om in

Bezuidenhout te gaan wonen, heeft alles

te maken met haar liefde voor het zeilvlie-

gen: ‘Voor mij is het de perfecte wijk.

Vooral vanwege de ligging zo dicht bij de

uitvalswegen. Als ik in het weekend wil

vliegen, ben ik snel de stad uit.’ Voor haar

passie paste ze zelfs haar huis aan: om de

vleugel waaraan ze tijdens het vliegen

hangt (opgevouwen nog altijd 5,5 meter

lang) een plek in huis te kunnen geven,

ging de tochtdeur in de hal eruit en kwam

er in de gang een systeem om de vleugel

op te takelen en op te hangen. Verder boft

Van Kempen met een buurman die haar

regelmatig helpt de vleugel op het dak van

haar auto te leggen: ‘Dat is erg prettig,

want de vleugel weegt ruim 32 kilo.

Daarom doe ik ook aan krachttraining.’

Vliegen als een vogel

‘Op mijn 11e zag ik een keer zeilvliegen op

TV en wist meteen: dat wil ik ook’, herin-

nert Van Kempen zich. ‘Het zag er fantas-

tisch uit: over een vlonder van een berg af

rennen en daarna het zweven, de hoogte

in, de vrijheid. Tegelijk spannend en avon-

tuurlijk, en juist ontspannend en puur ge-

nieten.’ Dat idee werd alleen maar sterker

toen ze enkele jaren later tijdens een va-

kantie in de Eiffel een zeilvlieger in actie

zag. Van haar moeder kreeg ze voor haar

afstuderen de eerste les zeilvliegen ca-

deau. ‘Ik was meteen gegrepen. Je vliegt

als een vogel, door te sturen met je ge-

wicht. Het vliegen is enorm verslavend,

omdat je er zo hard voor moet werken. Je

bereikt grote hoogten - 2.000 tot 4.000

meter - dankzij je eigen inspanningen; zo’n

pittige uitdaging levert grote bevrediging

op. En het kan altijd beter, sneller, hoger,

verder. Ik heb dankzij het vliegen de schit-

terendste uitzichten, een fijne manier van

lichaamsbeweging, de zon en wind in m’n

gezicht en soms mag ik het luchtruim

delen met prachtige vogels.’

Van de ongeveer 500 mensen in Nederlan-

ders die zeilvliegen (c.q. deltavliegen; in

het Engels hanggliding), is Van Kempen de

enige vrouw die aan internationale wed-

strijden meedoet: ‘Internationale wedstrij-

den duren 6 tot 10 dagen’, legt ze uit. ‘Dat

is om te voorkomen dat gelukselementen

als het weer de doorslag geven. Per dag

moeten de deelnemers een parcours afleg-

gen. De lengte daarvan kan variëren van

80 tot 300 kilometer, afhankelijk van het

weer, het terrein en de sterkte van de deel-

nemers. De moeilijkheidsgraad wordt zo-

danig gekozen dat slechts ongeveer 20

procent van de deelnemers het parcours

voltooit.’

In 2006 stond Van Kempen zesde op de

world pilot ranking list. De laatste jaren

scoort ze minder hoog. ‘Ik ben een middel-

matige wedstrijdpiloot. Sinds ik een paar

jaar geleden een ongeluk heb gehad bij

het landen, ben ik wat voorzichtiger ge-

worden. Ik vlieg nu gewoon graag zo lang

en ver mogelijk. Dat geeft een enorm ge-

voel van vrijheid.’

Gevaarlijk

Over de vraag of zeilvliegen een gevaar-

lijke sport is moet Van Kempen even na-

denken: ‘Aan de ene kant is het gevaarlijk,

want je vliegt met een hoge snelheid en

altijd hoger dan je zou willen vallen. Er ge-

beuren ongelukken, soms zelfs dodelijke.

Zelf heb ik bij het landen wel eens mijn

pols gebroken. Aan de andere kant ben je

door deze gevaren wel continu bezig met

het beheersen van risico’s: de toestellen

zijn gecertificeerd en gekeurd, de piloten

hebben een brevet, de parachute moet pe-

riodiek worden getest en er zijn veel regels

rond veiligheid.’

Voor Van Kempen zijn de risico’s zeker

geen reden om te stoppen met zeilvliegen.

Ze kan niet meer zonder. ‘Het is echt mijn

leven geworden.’

Door Marjon Damen

Hadewych van Kempen: ‘Zeilvliegen is mijn leven.’

(Foto’s: Willem Verheijen)

Bijzondere buur

Hadewych van Kempen: 

‘Vliegen is verrukkelijk!’
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Iedere dag een compleet ontbijt 
incl. verse jus en koffie voor € 6,95.

U kunt bij ons ook uw verjaardag of baby shower 
vieren met een kop koffie met gebak of een high tea.

Wij hebben een heerlijke lunch kaart met o.a. onze
huisgemaakte hamburger, huisgemaakte filet 
americain en tonijnsalade.

Ook zondag geopend.
� 
Wij bezorgen al uw broodjes

♥ 15 smaken verse thee

♥ gratis WiFi

♥ Elke dag diverse nieuwe kranten en leesbladen

Lunchroom & Catering
Theresiastraat 142 - Den Haag - 070 385 82 61

www.nieuwengelhard.nl 

Nico's Snackbar

59 JAAR

Nico's Patat: bekend bij iedere Bezuidenhouter
Stuyvesantstraat 35 - (070) 3857010

DUS

Kroket 0,59 cent

alleen op 5 oktober

HUIS VERKOPEN?

                   070-28 10 111 

voorburg@doenmakelaars.com
*vraag naar de voorwaarden

In verband met onze nieuwe vestiging in 

Voorburg verzorgen wij een gratis 

waardebepaling en hanteren wij

een tijdelijke courtage van 1% exclusief BTW*.

Graag maken wij een afspraak met u voor een 

vrijblijvend gesprek.
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De wijkmakelaar over

Het begin van de zomervakantie luidde

in andere jaren ook het stilvallen van de

huizenmarkt in. Hoe anders was het dit

jaar: alleen al in Bezuidenhout verkoch-

ten wij 30 tot 35 procent meer huizen

dan in vergelijkbare periodes in eerdere

jaren. Dat de verkopen in Bezuidenhout

toenemen, is al sinds begin dit jaar dui-

delijk merkbaar. Daarbij zien we dat deze

wijk steeds geliefder wordt bij starters,

mensen in de leeftijd van 25 tot 32 jaar

die een huis zoeken tussen de 150.000

en 250.000 euro. In de smaak vallen

vooral de huizen van voor de oorlog, por-

tiekwoningen met van buiten een een-

voudige bouwstijl en van binnen een

kamer en suite met schuifdeurseparatie

en glas in lood. 

Dat de woningmarkt aantrekt, heeft

alles te maken met de duidelijkheid die

er is gekomen over de financiering van

met name hypotheken, de verlaging van

de overdrachtsbelasting naar 2 procent,

de mogelijkheid voor ouders om 100.000

euro belastingvrij te schenken en het la-

gere btw-tarief op arbeid. Daar komt bij

dat Bezuidenhout niet de goedkoopste

wijk is om te wonen, en juist die wijken

herstellen als eerste na een dip in de

markt.

Ondanks de gunstige voortekenen,

mogen huizenbezitters in Bezuidenhout

zich nog niet rijk rekenen. Want de ver-

kopen mogen dan wel stijgen, dat geldt

nog niet voor de prijzen. Het consumen-

tenvertrouwen is nog broos en de poli-

tieke ontwikkelingen in het buitenland

onzeker. Wilt u binnen afzienbare tijd uw

huis verkopen, luister dan goed naar de

markt en vraag een realistische prijs. 

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

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

voordeel kunt doen. Dit keer Michiel van de Poll van Van Paaschen.

de aantrekkende markt 
Michiel van de Poll van 

Van Paaschen Makelaars 

(Foto: Fred Geelen)

Supermarkt Hoogvliet in Sportcentrum Slagman 
Sportcentrum Jack Slagman sluit zijn deuren. Per 1 december komt er een eind aan een instituut in de wijk.

In het monumentale pand komt een vestiging van supermarkt Hoogvliet. 

‘Met heel veel plezier heb ik altijd het

sportcentrum geleid en dat doe ik nog

steeds elke dag. Dertig jaar is een mooie

periode geweest en het is tijd mij op an-

dere zaken te gaan richten.’ Jack Slagman

bevestigt zich al ‘geruime tijd’ te beraden

over de toekomst van zijn sportcentrum.

De redenen: enerzijds zijn naderende pen-

sioengerechtigde leeftijd, anderzijds de

impact van de economische crisis en de

toegenomen concurrentie in de fitness-

branche.  

‘Bijna een unicum’

Samen met Wildschut Planontwikkeling in

Zoetermeer heeft Slagman gebrainstormd

over de toekomstmogelijkheden van zijn

monumentale pand aan de Theresiastraat.

Het resultaat daarvan is een plan voor de

realisatie van een full service supermarkt

met Hoogvliet als exploitant.

Wildschut wil de monumentale status van

het pand, dat dateert uit 1896 en in Ju-

gendstil is gebouwd, in zijn oude glorie

herstellen. Dat betekent dat het zowel bin-

nen als buiten zoveel mogelijk in zijn oor-

spronkelijke staat wordt teruggebracht.

Volgens Wildschut zijn er op dit moment

vooral binnen in het gebouw een aantal

monumentale details niet zichtbaar, die

straks in de supermarkt van Hoogvliet wel

zichtbaar zullen zijn. Verder noemen ze het

‘bijna een unicum’ dat een full service su-

permarkt in zo’n monumentale omgeving

geëxploiteerd zal gaan worden.

De ontwikkelaar uit Zoetermeer zegt aan

de vooravond te staan van het aanvragen

van een omgevingsvergunning en inten-

sief overleg te voeren met de gemeente-

lijke instanties. Zodra een aantal

formaliteiten is vervuld, zal Wildschut, in

overleg met het Wijkberaad Bezuiden-

hout, een voorlichtingsbijeenkomst voor

de buurtbewoners organiseren. Daarbij zal

ook een vertegenwoordiger van Hoogvliet

Beheer aanwezig zijn. 

De Pilates- en Yogalessen en Seniorengym

die voorheen bij Jack Slagman plaatsvon-

den, worden vanaf 1 december voortgezet

in PuntZuid, het nieuwe Buurthuis van de

Toekomst aan de Van Heutszstraat 12.

Door Fred Geelen

Louis Wijers (links) is al bijna 90, maar nog

elke week staat hij op maandag, woensdag

en vrijdag trouw om klokslag 7.00 uur bij

Sportcentrum Jack Slagman op de stoep. Op

25 augustus werd gevierd dat hij 25 jaar lid

is. ‘Ik voel me nog 100 procent’, zegt Wijers,

die vooral gewichten heft. ‘De sportschool

geeft me ritme in de week. Als ik dit niet

had, zou ik niet meer weten welke dag van

de week het is.’ (Foto: Fred Geelen)



Autobedrijf Houtwijk v/h Garage Gordijn

Autobedrijf Houtwijk

Johan van Hoornstraat 39

zijstraat Laan van N.O.I

(070) 383 84 05

info@autohoutwijk.nl

www.autohoutwijk.nl

Na 3 jaar onder leiding van 

Peter Pannekoek zijn we nu ook 

toe aan een nieuwe naam.

 

Sibergstraat 20/22  2593 SM  Den Haag ● T: 070 383 03 12 ●
● F 070 347 41 36 ● E-mail: Knabbel.babbel@knab-bab.nl ● Website: www.knab-bab.nl
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In de rubriek Toen | Thans combineert Roel Rozenburg twee passies: prentbriefkaarten van Bezuidenhout uit de periode 1900-1935 en 

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

precies dezelfde plek als dat de kaart ooit is gemaakt. Zie dit keer de verschillen in de Jacob Mosselstraat in 1923 en nu. De naam Jacob

Mosselstraat bestond in augustus 100 jaar. Ter gelegenheid daarvan maakte Rozenburg een speciaal boekje met foto’s en interviews.

ThansToenToen

Vermindering fijnstof Utrechtsebaan

Haalbaarheidsonderzoek laat nog op zich wachten 

Een systeem met elektrostatische panelen

aan beide kanten van de weg kan de uit-

stoot van fijnstof door het verkeer op de

Utrechtsebaan met 15 tot 30 procent be-

perken. Begin dit jaar vond het burgerini-

tiatief 'Schone lucht in Bezuidenhout'

gehoor bij een ruime meerderheid van de

gemeenteraad. Die stemde in met een on-

derzoek naar de haalbaarheid van een sys-

teem dat de luchtvervuiling door het

drukke verkeer op de Utrechtsebaan kan

verminderen.

De gemeente gaf Royal HaskoningDHV de

opdracht voor dat haalbaarheidsonder-

zoek, maar paste die in een breder onder-

zoek in naar de maatregelen die Den Haag

moet treffen om in 2030 te kunnen vol-

doen aan de normen van de Wereldge-

zondheidsorganisatie voor luchtkwaliteit.

Ad Wouters van de Werkgroep Bezuiden-

hout-Midden reageerde teleurgesteld op

de eerste bevindingen die de onderzoekers

voor de zomer aan een aantal betrokken

partijen presenteerden: 'Het belang van

het haalbaarheidsonderzoek vonden wij in

de onderzoeksopdracht niet echt terug.' 

Ronduit onaangenaam verrast was hij ech-

ter door de conclusie dat het verkeer

slechts in zeer geringe mate verantwoor-

delijk is voor het fijnstof in de Haagse

lucht. 'Uit alle rapporten die wij hebben

gelezen, blijkt dat fijnstof schadelijk is

voor de gezondheid en onlosmakelijk ver-

bonden aan het verkeer.' Het standpunt

dat de fijnstofproblematiek beter bij de

bron kan worden aangepakt dan met een

fijnstofreductiesysteem, begrijpt Wouters

wel. 'Probleem is alleen dat wij als werk-

groep geen middel hebben om die aanpak

aan de bron te beïnvloeden.'

In afwachting van het uiteindelijke onder-

zoeksrapport heeft de werkgroep al ge-

sproken met de nieuwe wethouder van

Financiën, Verkeer en Vervoer en Milieu,

Tom de Bruijn. Wouters: 'Hij begreep onze

zorgen en zal er op terugkomen zodra hij

het rapport heeft gelezen.' 

Door Roeland Gelink

Het haalbaarheidsonderzoek dat vóór de

zomer zou worden gedaan naar een sys-

teem op de Utrechtsebaan dat de uitstoot

van fijnstof vermindert, laat nog op zich

wachten. De Werkgroep Bezuidenhout-

Midden, die voor het burgerinitiatief

'Schone lucht in Bezuidenhout' de steun

kreeg van 1.200 wijkbewoners en de ge-

meenteraad, houdt de vinger aan de pols.

Ad Wouters: ‘Fijnstof is schadelijk voor de gezond-

heid en onlosmakelijk verbonden aan het verkeer.'

(Foto: Ariane Gordijn)



(advertorial)

Een veeleisende baan én een gezin met opgroeiende 

kinderen draaiende houden, dat wil nog weleens een

druk bestaan opleveren. Nannywereld maakt werkende

ouders het leven een stuk makkelijker met professionele

en flexibele opvang aan huis.

Nannywereld: 
dé oplossing voor uw gezin 

‘Nannywereld, een nieuw initiatief van kinderopvangorganisatie Triodus,

is in januari van dit jaar gestart en mensen reageren heel enthousiast

op ons initiatief’, vertelt manager Miranda Pronk. ‘Opvang aan huis

geeft ouders en kinderen rust: geen gestress meer in de file omdat de

crèche om 18.00 uur sluit; geen paniek meer omdat er ook nog ge-

kookt en gegeten moet worden. Want onze nanny’s zijn er op de mo-

menten dat de ouders dat wensen. Ze halen en brengen de kinderen

van en naar school of muziekles, zorgen voor een maaltijd, doen een

boodschapje, brengen de kinderen naar bed. Het leven voor de kinde-

ren loopt gewoon door terwijl de ouders aan het werk zijn.’

Miranda benadrukt dat een nanny van Nannywereld een professional is

met een hbo werk- en denkniveau en minstens drie jaar aantoonbare

ervaring in omgang met en opvang van kinderen. Zodra een gezin zich

bij Nannywereld aanmeldt, gaat Miranda persoonlijk langs om te horen

wat de wensen zijn. In een vervolggesprek worden er twee Nanny’s

voorgesteld die bij die wensen aansluiten. ‘Omdat een nanny deel uit-

maakt van een gezin, is het belangrijk dat de mensen zelf kiezen wie

het beste bij hen past.’ Nannywereld biedt maatwerk en een kwalitatief

hoogwaardige dienstverlening. Daar hoort bij dat de nanny’s 

regelmatig trainingen volgen en met vragen bij een pedagoog terecht

kunnen. ‘Dat laatste’, voegt Miranda eraan toe, ‘geldt trouwens ook

voor de gezinnen van onze nanny’s. Daar komt bij dat onze dienstver-

lening betaalbaar is. Zeker voor gezinnen met drie kinderen kan het

ook financieel een voordelige keuze zijn.’

Meer informatie: Miranda Pronk, 070-3120070

www.nannywereld.nl
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Duurzaam Bezuidenhout

(Nog) geen zonnepanelen in C. Houtmanstraat
Bezuidenhout telt heel wat woningcomplexen met platte daken. Ideaal voor het neerleggen van zonnepane-

len, zou je zeggen. Max Koninkx, bewoner van een appartementengebouw in de Cornelis Houtmanstraat,

stuitte met zijn goede bedoelingen op een weerbarstige praktijk.

Zelf elektriciteit opwekken, dat spreekt

hem aan. Dus dacht Max Koninkx aan de

installatie van zonnepanelen. Zijn voor-

nemen om voor eigen gebruik een aan-

tal zonnepanelen op het dak te leggen

besprak hij met de leden van zijn Vereni-

ging van Eigenaren (VvE). ‘Wat mij be-

treft zouden de zonnepanelen er alleen

komen als iedereen akkoord ging. Daar-

voor moest er wel nog helderheid

komen over de juridische en bouwtech-

nische kant van de zaak. En een ant-

woord op de vraag: Hoe ziet zo’n

installatie eruit als je kijkt naar een per

eigenaar gelijke verdeling van het voor

zonnepanelen benutbare dakoppervlak?’

Probleem

Eerst berekende Koninkx hoeveel zonne-

panelen hij nodig zou hebben om zijn

gehele jaarlijkse elektriciteitsverbruik te

kunnen dekken. Vervolgens vroeg hij bij

vier bedrijven offertes aan. ‘Daaruit werd

duidelijk dat er op het dak van mijn VvE

effectief plaats is voor maximaal 14 pa-

nelen. Dat wil zeggen zo’n vier panelen

per eigenaar.’ 

Wat de juridische kant betreft, won Ko-

ninkx advies in bij de VvE-balie van de

gemeente Den Haag. ‘Dat leerde me dat

toestemming van de VvE vereist is, maar

niet van alle VvE’s in het gebouw.’

Tijdens dit traject informeerde Koninkx

zijn medebewoners regelmatig. ‘Dat le-

verde weer nieuwe vragen op. Geen pro-

bleem, weliswaar zouden de

zonnepanelen uitsluitend voor mijn ge-

bruik elektriciteit opwekken, maar je

doet dit wel op het gemeenschappelijke

dak. Zorgvuldig handelen is dan ook erg

belangrijk.’ Daarom liet hij ook door een

bouwkundig adviesbureau onderzoeken

of het dak wel het gewicht van panelen

plus ballast zou kunnen dragen. ‘De uit-

komst? Met de beoogde hoeveelheid pa-

nelen en ballast zou het dak te zwaar

worden belast. Dat komt onder meer

door de te grote hoeveelheid kiezels die

er op ligt. Maar ook de dakconstructie

zelf is een probleem.’ 

Mogelijkheden

Voorlopig heeft Koninkx zijn project om

zonnepanelen te plaatsen stilgelegd.

Maar uitstel is in zijn geval beslist geen

afstel. ‘Ik blijf nieuwsgierig naar de

nieuwste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld

naar zonnepanelen die een stuk efficiën-

ter zijn en waarbij je qua elektriciteits-

opbrengst kunt volstaan met ongeveer

de helft van het aantal panelen dat nu

nodig is. Naar dat soort panelen wordt

nu met succes onderzoek gedaan. In

combinatie met een minder dikke grind-

laag zouden die waarschijnlijk wel op

ons dak kunnen. Zeker als je over de

breedte van het dak een lichte maar ste-

vige steunconstructie van buizen plaatst

waarop de panelen op kunnen worden

gemonteerd. Het adviesbureau heeft

daarvan voor mij alvast een eerste teke-

ning gemaakt. In het meerjaren onder-

houdsplan van onze VvE is ook de ver-

nieuwing van de dakbedekking opgeno-

men. Zodra dat aan de orde is, is het

misschien te combineren met die con-

structie voor montage van zonnepane-

len.’

Zonnepark Bezuidenhout

Een andere ontwikkeling die Koninkx in-

teressant vindt, vindt plaats in Maria-

hoeve. Daar zal op het dak van het

gebouw Landscheiding aan het Isabella-

land een zonnepark met 300 zonnepa-

nelen worden gerealiseerd. Bewoners in

de postcodegebieden rondom de opwek-

installatie kunnen er eigenaar worden

van een of meer panelen en hiermee

hun eigen duurzame stroom opwekken.

Koninkx hoopt dat er ook in Bezuiden-

hout zo’n initiatief van de grond komt

en verwijst naar de Facebookpagina van

de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

(www.facebook.com/duurzaambezui-

denhout). Daar kunnen wijkbewoners

ideeën over en ervaringen met duur-

zaamheid uitwisselen én reageren op de

vraag: ‘Zonnepark Bezuidenhout, goed

idee?’ Geen Facebook maar wilt u wel

reageren? Mail dan naar duurzaam@be-

zuidenhout.nl.

Max Koninkx: ‘Zonnepark Bezuidenhout, 

prima idee.’ (Foto: Floor Zoet)

Tip: bijeenkomsten 
‘Zonnestroom voor VvE’s’
De gemeente Den Haag organiseert

dit najaar een of meerdere studie-

groepen Zonnestroom voor VvE's, 

bedoeld voor VvE’s die serieuze inte-

resse hebben in de toepassing van

zonnepanelen. Het doel is voor de

eigen VvE of voor een specifiek com-

plex een plan uit te werken. Aanmel-

den kan via:

mieke.weterings@denhaag.nl. Ook

voor toelichting of vragen kunt u bij

haar terecht: tel. 06 – 83 64 22 16.

Door werkgroep Duurzaam Bezuidenhout



UitvaartzorgJ.S. van der Meer

Aandacht, tijd en betrokkenheid

Zelfstandig uitvaartverzorger aan De Eerensplein 31.

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

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

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

What’s unique about Flex Gym Mobile

Health & Fitness? 

Where Albert Heijn delivers groceries at

home, Flex Gym delivers sports and nutritio-

nal coaching, wherever and whenever you

want. If you have young children, work at

home or find it hard going to the gym for

other reasons, Flex Gym comes to you.

What is Flex-Method© all about?

The science-based method makes healthy 

living realistic, feasible and fun. It involves an

extensive intake, tailor made training pro-

grams, intensive professional guidance, 

progress measurements and aftercare. Step

by step, in a way that suits you the best, 

ensuring results really last.

You don’t want to workout alone?

Flex Gym also offers Small Group Training.

Share your personal trainer with a small

group of friends, neighbours, colleagues or

people with the same background. 

Furthermore, Flex Gym offers the superfun

Outdoor Training. Scientific studies show that

training outdoor is more effective than 

indoors. It’s a complete workout in larger

groups. Certainly no Bootcamp: feasible to

anyone at any level! Effective and affordable,

one trainingsession no more than €5 without

financial obligations. So save yourself an 

expensive and inflexible gym-subscription!

Where: Spaarwaterveld (Theresiastraat)

and Sophie Park, Bezuidenhout.

When: every Sunday at 9.30 AM and Wednes-

day and Friday evening at 7.00 PM at Spaar-

waterveld. Wednesday morning at 10.30 AM

at Sophie Park. No matter the weather!

Create your own health!

Don’t wait until the annual route of “Pearls of

Bezuidenhout”. Feel free to contact Flex Gym

anytime. info@flexgym.nl or call 06-47554311

Start creating your health today! More infor-

mation and reviews: www.flexgym.nl/en

Flex Gym Mobile Health & Fitness: 

New pearl in Bezuidenhout  
Seven years ago Meyken Houppermans moved to Bezuidenhout. After developing

the unique, patented Flex-Method© she founded Flex Gym Mobile Health & Fitness. 

Healthy living is Meyken's passion. Twenty years of experience as a certified sports

trainer and nutritionist as well as her scientific background ensure Meyken's 

coaching and training are evidence based effective.

(advertorial)

MONIEK Hulp in de huishouding
Betrouwbaar en ruime ervaring

Kunt u wel een hulp in de huishouden gebruiken? 

Wilt u een fris huis met glimmende ramen en kleding 

gestreken in de kast? 

Ik help u graag en heb goede referenties.

Mobiel 06 161 182 61

Sculpture Studio ‘BEELD op1’

Sculpture classes for ‘starters’ and experienced students. 
‘BEELD op 1’ can be found on the Binckhorstlaan 36, in
The Hague. Are you interested and would like to know more?
You are welcome to visit ‘BEELD op1’ during a sculpture session.

Josine Croin will gladly answer all your questions regarding the
sculpture lessons. Contact: Josine Croin, Mobile: 0650254713
E-mail: mont@planet.nl, www.josinecroin.nl

Stijl & Traditie
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EXPAT Page

Did you 

know that…

● ● ● the ‘netkous’ in the Beatrixkwar-

tier is the sixth most beautiful train

station in the world? Antwerp Central

Station came in first in the competi-

tion on news website Mashable. 

● ● ● the Haagse Hout library will offi-

cially reopen on September 26th? Feel

free to drop in from 15h30 for food,

drinks and music by The Albert

Mooneys.

● ● ● the Haagse Bos will serve as the

backdrop to some Shakespearian thea-

tre? On September 21st the Dutch Fac-

tory will be performing ‘A Midsummer

Night’s Dream’. The show starts at

14h00.

● ● ● the association ‘Natuurtuinen

De Groene Schenk’, which tries to

maintain and strengthen the ecologi-

cal climate around the river Schenk,

will be opening their new garden on

Friday September 26th? You are wel-

come to visit between 16h00 and

19h00. The entrance can be found on

the IJsclubpad, next to the Nieuwe

Veenmolen.

What does Bezuidenhout

mean to you? This is not

an existential, probing

sort of question, but ra-

ther a practical, what-are-

the-boundaries-of-the

-neighbourhood kind. 

I wanted to transform my vague notion

of neighbourhood into specific street

names. I first asked my friends and

neighbours. Just about everyone had at

least one boundary right, but not all

four. Google set me straight. 

Like the Dutch flag, Bezuidenhout is

rectangular in shape and made of

three parts: Bezuidenhout-West, Bezui-

denhout-Midden (the central part) and

Bezuidenhout-Oost. Hence the confu-

sion. The top of the rectangle runs

along Bezuidenhoutseweg, starting at

Den Haag Central Station and ending

at Carel Reinierszkade. The bottom of

the rectangle is pretty much a ride

along the train tracks where they inter-

sect with Carel Reinierszkade, and runs

all the way to Central Station.  

And to really muddle up my analogy,

you would actually need to picture

these ‘bands’ vertically, more like the

French flag: blue for Bezuidenhout-

West, white for Bezuidenhout-Midden

and red for Bezuidenhout-Oost. 

Now that the boundaries are defined, I

realise we live in an area with two train

stations, two churches, two community

centres (buurtcentra), a major business

sector and the Theresiastraat shopping

district with an abundance of shops

and restaurants. Did I mention five ele-

mentary schools, a handful of vocatio-

nal training schools and one

university? And all of it flanked by lots

of lovely green space: the Haagse Bos

urban forest and Vlaskamp park. Bezui-

denhout: what a remarkable place to

live!

By Kristin Anderson, an author and

blogger who lives in Bezuidenhout

www.kristininholland.wordpress.com

Defining Bezuidenhout

Residents of southern

Stuyvesantstraat unite

The southern part of the Stuyvesant-

straat is first on the agenda in the

city’s plans to renovate all of Bezui-

denhout-Oost. Residents have united

to put make their wishes for their

street known to the city council. 

Read the article on page 5.

PuntZuid, community centre of the future

A ‘Buurthuis van de Toekomst’ has made its way into Bezuidenhout: PuntZuid. This

‘community centre of the future’ offers residents a large number of courses, work-

shops, and sports and creative activities. Alderman Karsten Klein opened the centre

at Van Heutszstraat 12 on September 17th. Read the article on page 7.

Bezuidenhout is home to about 1.500 expats and Bezuidenhout Nieuws would like to say

hello to our ‘foreign’ neighbours and give them some highlights of this edition in 

English. And of course there is Kristin Anderson’s column.

A part of Bezuidenhout as seen from the Beatrixkwartier. (Foto: Bert Carati)
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Mispoes

Ik ben benieuwd hoe het is met Luna.

Niets meer van gehoord. Eind mei zag ik

haar nog op het Stuyvesantplein. Daar

hing ze aan een lantaarnpaal bij de

tramhalte. Ze zag er een beetje borste-

lig uit.

Onder de foto van Luna stond dat ze (ik

neem maar even aan dat Luna een

meisjesnaam is) een ‘binnenkat’ is. Bin-

nen raak je niet zo snel kwijt, maar toen

Luna toch even buiten was, raakte ze

vermist. Voor haar baasjes hoop ik van

harte dat ze al lang weer thuis is en dat

ze er niet vandoor is gegaan met de on-

weerstaanbare kater James .

James, met zijn rode halsband en zijn

prachtige heldergroene ogen. Ook weg-

gelopen uit Bezuidenhout, stond eind

mei op een A4-tje dat ergens in de wijk

aan een boom was geplakt. Als Luna en

James maar niet samen in het Haagse

Bos zitten, en daar erg gelukkig zijn met

elkaar. Of nog verder weg in Clingen-

dael, want volgens James’ baasje viel

niet uit te sluiten dat hij zich ver uit de

buurt begeeft.

Voor mijn huis wemelt het van de kat-

ten. Eentje zat graag onder auto’s, dus

zomaar instappen en wegrijden was er

Buurman John

niet bij. Altijd eerst even kijken of er niet

een poes tussen de achterwielen lag.

Zijn al die poesjes ver van huis? Zijn de

Bezuidenhoutse katten echte weglo-

pers? Zou Zouki er tussen scharrelen,

want Zouki is ook al zoek, bleek uit een

postertje dat aan een boom was geprikt

in de De Sillestraat.

Het poesje dat zich graag liet aaien en

altijd met mij mee het portiek in kwam,

maar eenmaal binnen niets wilde eten –

dat zwerfkatje bleek gewoon van de

buren te zijn, maar had ik vanaf mijn

balkon nog nooit in hun tuin gezien. De

twee roodbruine poesjes van een paar

jaar terug leken toch echt bij niemand te

horen, gelukkig was er altijd nog de

overbuurvouw die schoteltjes melk voor

ze neerzette. 

Om de hoek hangt Tommy in de etalage.

Tommy wordt niet vermist, vermeldt het

printje met haar foto erop. Tommy laat

zich op straat graag door vreemden ver-

wennen, maar weet de weg naar haar

kattenluikje altijd weer te vinden. 

Toch maken mensen zich zorgen, want

Tommy lijkt op een kater die wel kwijt is.

Neem Tommy dus niet mee, want dan

raakt ze pas echt vermist.  

4 meter hoge afvalbak in de Trees

In de Theresiastraat komt nog dit jaar, als

alles volgens plan verloopt, een 4,25 meter

hoge duurzame prullenbak op zonne-

energie, de Sunbin. Voor het idee ontving

BIZ ‘De Straat’ (de winkeliersvereniging

Theresiastraat en omgeving), in juli de Re-

tailprijs 2014. De prijs beloonde het beste

idee om een winkelgebied beter op de

kaart te zetten. 

De Sunbin is bedacht door Bezuidenhou-

ter Lennaert Roos. Het is een eigenzinnige

afvalbak die het midden houdt tussen een

kunstobject en functioneel straatmeubi-

lair. Het object is ontwikkeld om zwerfaf-

val tegen te gaan. Zodra er afval in wordt

gedaan, speelt de Sunbin een van de 128

audiofragmenten af die op de speellijst

zijn gezet door omwonenden of bedrijven.  

Wist u dat…
● ● ● u kunt meedenken over wat de 

gemeente in uw wijk gaat doen op het

gebied van leefbaarheid, jeugd, welzijn,

participatie en groen? Op 1 oktober orga-

niseert stadsdeel Haagse Hout een be-

wonersavond over het activiteiten-

programma 2015 waar u ook  een bij-

drage aan kunt leveren. Wanneer: 

1 oktober, van 19.30 tot 21.30 uur. Waar:

Buurtcentrum Bezuidenhout, Johannes

Camphuijsstraat 25.

● ● ● de Christus Triumfatorkerk en het

gebouw van het ministerie van Land-

bouw, Visserij en Voedselvoorziening in

juli zijn aangewezen als beschermd

rijksmonument?

● ● ● het ‘netkous’-station in het Be-

atrixkwartier het op zes na mooiste

treinstation van de wereld is? Althans

volgens de nieuwssite Mashable. Ant-

werpen-Centraal staat op de eerste plek.

● ● ● de Van Hoogstratenschool, samen

met 2-Vriendjes en VóórWelzijn, haar

deuren opent als Brede Buurtschool? Dit

gebeurt op 8 oktober met een feest op

het Spaarwaterveld. Om 13.30 uur opent

wethouder Ingrid Van Engelshoven de

Brede Buurtschool officieel. Ook is er die

middag, als afsluiting van de Kinderboe-

kenweek, een boekenmarkt op het

Spaarwaterveld van 13.00 - 16.00 uur.  

● ● ● Bibliotheek Haagse Hout op 26

september haar (her)opening viert? U

bent vanaf 15.30 uur welkom voor onder

meer een hapje, een drankje en muziek

van The Albert Mooneys.

● ● ● het Haagse Bos weer eens het po-

dium is voor theater? Op 21 september

voert The Dutch Factory er ‘A Midsum-

mer Night’s Dream’ van Shakespeare op.

Aanvang: 14.00 uur. 

● ● ● de Vereniging Natuurtuinen De

Groene Schenk haar nieuwe tuincom-

plex opent op vrijdag 26 september? U

bent welkom van 16.00 – 19.00 uur. De

ingang is aan het IJsclubpad, naast de

Nieuwe Veenmolen.

Zie voor meer nieuws 

www.bezuidenhout.nl
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En 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 Advocaten-

kantoor Mr. E. Fransen.

Heb oog voor detail, 
win een boekenbon!

Het detail in de vorige editie is door velen herkend. Het is
een deel van de belettering op het pand van rijwielhandel
Van Woerden aan de Spaarwaterstraat. Anjuli van Romondt
mag de boekenbon ter waarde van 15 euro ophalen in het
Wijk- en Dienstencentrum, Johannes Camphuijsstraat 25. 

Bezuidenhoutseweg 50         Tel: 070 – 262 91 96

2594 AW Den Haag        Fax: 070 – 205 11 94

Specialisten in:

Strafrecht

Personen- en Familierecht

Voor een kostenloos kennismaking gesprek bel:

070 262 91 96
Martine WernsenPaul Verweijen

Bosscher-Advies
Uw Frans Recht Jurist

Mr Mireille Bosscher - 0642661075

www.bosscher-advies.nl

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

Droomt u van een huis in Frankrijk of heeft u 

wellicht al een woning in la douce France?
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Winkeliers over komst Hoogvliet  

Minibieb verovert Bezuidenhout  

We hebben een schaatsbaan!



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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Krant niet ontvangen, 
laat het ons weten

Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant

voor Bezuidenhout-Midden en -Oost.

De krant verschijnt 5 keer per jaar in een

oplage van 8.500 exemplaren.

Bezuidenhout Nieuws 45 wordt bezorgd

in de week van 12-29 februari. Deadline

kopij en advertenties: 29 januari.

Redactie
Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 

Marjon Damen, Roeland Gelink,

Jarina Hamidullahkhan, John Hermse,

Mark Hoogland, Evelien ter Meulen,

Roos Pols, Patrick Regan, Petra van der

Vlugt, Floor Zoet

Fotografie
Ariane Gordijn, Roel Rozenburg,

Willem Verheijen, Floor Zoet

Vormgeving
Leo Leeflang

Drukwerk
Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of

har100@zonnet.nl.

Robert Boer: robert.boer@ziggo.nl

Voor mogelijkheden en tarieven zie 

www.bezuidenhout.nl knop ‘wijkkrant’.

Adres
Johannes Camphuijsstraat 25

2593 CH  Den Haag

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Tarieven Bezuidenhout Nieuws
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws tegen scherpe prijzen.  

Plaats Formaat Zwart/wit Steunkleur Full color
pagina 1 x 1 x 1 x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De bovenstaande tarieven zijn vrij van BTW en gelden bij 1 x plaatsen. 
Bij opdrachten voor 3 of 5 x plaatsen gelden zeer aantrekkelijke kortingen. 
Zie voor een volledig tarievenoverzicht www.bezuidenhout.nl de tab ‘wijkkrant’.
Opmaak van uw advertentie is ook mogelijk. De kosten hiervoor bedragen € 12,50 per 
kwartier vrij van BTW. 
Neem de proef op de som en adverteer in Bezuidenhout Nieuws. 
Meer informatie Harold Thijssen: 06 – 54 72 56 38 of har100@zonnet.nl

U wilt ook graag adverteren in Bezui-

denhout Nieuws, maar u heeft nog

geen advertentie? De redactie helpt

graag met het schrijven van een pak-

kende tekst en een passende vormge-

ving tegen een schappelijke prijs.

Meer weten? Neem contact op met 

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Voorpagina: Bezuidenhout in de mist 

(Foto: © Willem Verheijen, wilhelmus14@gmail.com)

Inhoud
Colofon

Bezuidenhout App gelanceerd

Winkeliers Theresiastraat over komst Hoogvliet

Minibieb verovert Bezuidenhout 

Jan van der Laan, makelaar in luchtkastelen?

Bijzondere buur: Bobby van Galen

Fotoreportage intocht Sinterklaas

Op stap met Citée

Boschlust

Toen|Thans 

Wijkschaatsbaan op pop-up park geopend

Harry’s Barber Saloon

Duurzaam Bezuidenhout

De wijkmakelaar

Tijdens feestdagen inbraken voorkomen

Hoogstratenschool wil kloppend hart wijk worden

Expat Page

Harry van Lent knipt alleen leuke klanten

Buurman John

Wist u dat?

Oog voor detail
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Dans

Familie

Muziek

Kerst aan 
het Spuiplein

Lucent Danstheater 

Dr Anton Philipszaal 

Nieuwe Kerk

 

070 88 00 333 

www.philipszaal.nl

@TheaterDenHaag

aanhetspuiplein

kerst

Bestel nu uw kaarten!
Ballet

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.

Bosch Car Service wenst u
een vrolijk kerstfeest,
en een gelukkig Nieuwjaar!
We zien u graag weer in 2015!

Johan Maetsuyckerstraat 94

2593 ZM  ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 347 81 10

www.bcsvanmaanen.nl

Autocenter van Maanen



Initiatiefnemer van de Bezuidenhout App

is wijkbewoner Peter van der Gaag. ‘Op be-

zoek bij mijn moeder zag ik Bezuidenhout

Nieuws liggen. Zelf ben ik niet zo’n lezer

van printmedia, ik consumeer nieuws

vooral via de smartphone. Maar de wijk-

krant bracht me wel op het idee van een

wijk-app. Niet zo vreemd, want ik werk

voor een bedrijf dat apps maakt. Bij de Be-

zuidenhout App, dacht ik aan een app

waarop je zowel nieuws over de wijk kunt

vinden, als een overzicht van evenemen-

ten en acties van bijvoorbeeld winkeliers.’

Meerwaarde wijk-app
Met zijn idee stapte Van der Gaag op het

Wijkberaad Bezuidenhout af: ‘Zij zagen di-

rect de meerwaarde van een wijk-app. Zo’n

app spreekt namelijk een doelgroep aan

die lastig te bereiken is. Mensen, zoals ik,

die een druk leven leiden, tussendoor snel

even iets willen weten en daarvoor de te-

lefoon gebruiken. De Bezuidenhout App

voorziet in die behoefte. Samen met het

wijkberaad zijn we gaan kijken wat de app

zou moeten bieden.’ 

Voor winkeliers en zzp’ers
De wijk-app is bedoeld om de betrokken-

heid van de bewoners bij Bezuidenhout te

vergroten. Dat gebeurt met het geven van

actuele informatie die relevant is voor de

wijkbewoners. Naast nieuws over de wijk,

met berichten afkomstig van bezuiden-

hout.nl, bevat de app ook informatie van

winkeliers en andere kleine ondernemers

uit de wijk. Van der Gaag: ‘Met de Bezui-

denhout App weet je niet alleen meteen

welke aanbiedingen en acties er bij winke-

liers zijn, maar ook welke zzp’er uit de wijk

je kan helpen bij bijvoorbeeld de verbou-

wing van je huis of het maken van een

website. Want waarom niet een zzp’er in-

huren uit onze eigen wijk? Zo helpen we

elkaar.’

Aanmelden en downloaden
Winkeliers en zzp’ers kunnen zich voor de

app aanmelden op een site

(https://www.uwwinkelstraatapp.nl/be-

zuidenhout/login.php). Voor een eenmalig

bedrag van 29 euro krijgen ze een basisver-

melding, inclusief bedrijfsgegevens en een

foto. Dit bedrag is bedoeld om de kosten

te dekken voor aanloop, onderhoud en in

de lucht houden van de app. Daarnaast

kunnen winkeliers voor 10 euro en zzp’ers

voor 5 euro per maand onbeperkt op de

app adverteren. Winkeliers ontvangen bo-

vendien een standaard voor op de kassa-

balie, waarmee het winkelend publiek via

een qr-code de app kan downloaden. Be-

woners kunnen de app, die geschikt is voor

Android en IOS, ook op hun smartphone

zetten vanuit Apple Store en Google play.

Wethouder Ingrid van Engelshoven lan-

ceerde de Bezuidenhout App officieel op 

9 december. Een promotieteam trok op die

dag door de wijk om het publiek op de

voordelen van de app te wijzen en te hel-

pen bij het downloaden.

Door Mark Hoogland
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Bezuidenhout App gelanceerd
Aanbiedingen van winkeliers checken, een klusjesman om de hoek vinden, even het nieuws in de wijk lezen. Het

kan allemaal sinds 9 december met de Bezuidenhout App. De applicatie voor smartphones, uniek in Nederland,

wil de betrokkenheid van bewoners bij Bezuidenhout vergroten.

Voor een veilige en leefbare leefomge-

ving lopen de 35 vrijwilligers van het

Buurt Preventie Team (BPT) vrijwel da-

gelijks door de wijk om een oogje in

het zeil te houden. Ziet u zelf iets ver-

dachts of heeft u ergens overlast van,

dan kunt u dat sinds kort melden via

de Civilant App. Via deze gratis app te

downloaden op uw smartphone, ont-

vangt u ook bericht als zich verdachte

zaken of onveilige situaties in de wijk

voordoen. Daarnaast bevat de app

een overzicht van verschillende

(nood)diensten, zoals het dichtstbij-

zijnde politiebureau of huisarts.

Bezuidenhout is één van de eerste wij-

ken in Nederland waar de Civilant App

wordt gebruikt. De app is nog in ont-

wikkeling, Bezuidenhout is als ‘pilot’-

wijk gekozen. Ervaringen in onze wijk

opgedaan, zullen worden gebruikt

voor een landelijk uitrol. De app is ge-

schikt voor Android en IOS en te in-

stalleren vanuit Apple Store, Google

play of Windows Phone.  

Voor meer informatie:

http://www.bptbezuidenhout.nl/ 

Digitale 
burgerwacht 
via app



Bakkerij Hans & Frans Hessing

De bakkers van de Haagsche Kakkers

Theresiastraat 131

(070) 383 50 19

Elke nacht bakken wij voor u vers 

● Speltbrood

● Speciaal Desembrood

● Koolhydraat-armbrood

● En natuurlijk lekker Biologisch brood

Iedereen kan wel eens een helpende hand

gebruiken…een buur die een boodschap

meeneemt als u ziek bent, iemand die de

hond uitlaat of een vuilnisbak buiten zet of

helpt met een klein klusje in huis of tuin.

Als vrienden of familie even niet kunnen helpen, 

is er de burenhulpcentrale. In de Haagse Hout staan 

via de burenhulpcentrale buren uit uw wijk voor 

u klaar die u graag willen helpen.  

De burenhulpcentrale is een slimme telefooncentrale 

die buren bij elkaar brengt als er iets nodig is. 

Burenhulp is voor alle leeftijden en gratis. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

de coördinator van BHC Haagse Hout Lies Bouts: 

dinsdag, donderdag en

woensdagochtend 

tel. 347 00 41 of via

l.bouts@xtra.nl

Maakt u al gebruik van de 
Burenhulpcentrale? 

ASAPKlus.nl
RENOVATIE & ONDERHOUD

Usselincxstraat 8 - 2593 VL  Den Haag

info@asapklus.nl - Tel. 06 - 188 142 44

Marcel by Middeldorp en
Fixet steunen het initiatief
met korting op vertoon van
het pasje.

Bel 070-2629999 of kijk op 

www.burenhulpcentrale.nl
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Turkse bakkerij Özvatan – 
Suphi Aydemir

‘Voor mij is het moeilijk te zeggen wat de

invloed van een Hoogvliet op mijn winkel

zal zijn. Ik heb vroeger met mijn zaak

naast een grote supermarkt gezeten in

een andere buurt. Daar heb ik veel last van

gehad. Ik hoop dat mensen uit deze buurt

blijven komen naar de speciaalzaken. Toch

is brood een product dat veel bij de super-

markt gekocht wordt, dus ik durf er niks

over te zeggen. Ik wacht het af.’

Groente- en fruitspecialist – 
Joey Brouwer

Winkeliers Theresiastraat 
over komst Hoogvliet

‘Veel van mijn klanten komen na het spor-

ten bij Jack Slagman nog even boodschap-

pen doen, dat ga ik wel missen. Ik maak me

dan ook zorgen over de maanden dat het

gebouw leeg staat wanneer Slagman eruit

is en Hoogvliet bezig is met de verbou-

wing. We hebben hier een hechte klanten-

groep, mensen die bij ons boodschappen

doen, gunnen ons de omzet. Ik hoop dat

men blijft komen en de kleine winkels

steunt in de maanden dat het hier stiller is.

Als Hoogvliet eenmaal open is denk ik dat

mensen meer deze kant op komen. En als

er in de supermarkt lange rijen staan, komt

men hopelijk eerder naar mij. Het idee dat

speciaalzaken per definitie duurder zijn

dan de supermarkt klopt niet. Ik heb echt

marktprijzen en ik hou de supermarkten in

de gaten zodat ik nooit duurder ben.’

Visspecialiteiten Bezuidenhout – 
Nel Roeleveld

‘Wij zijn blij met de komst van een nieuwe

supermarkt aan deze kant van de Theresia-

straat. Ik verwacht dat daardoor meer

mensen naar dit deel zullen komen en dan

ook naar de speciaalzaken. Ik denk niet dat

men alle vis bij de Hoogvliet zal kopen. Een

groot deel van de smaak en kwaliteit

hangt af van hoe vers het product is, en vis

van de supermarkt is nooit zo vers als bij

ons. Het vervoeren en verpakken duurt al-

tijd een paar dagen, hier komt het direct

van de afslag en dat proef je. Daar komen

onze klanten voor terug.’

Zuivelland – 
Didier Lachevre

‘Ik vind het super dat de Hoogvliet hier

komt. Veel mensen winkelen vooral in het

begin van de Theresiastraat en weten niet

van ons bestaan af. En dat terwijl dit deel

van de straat het enige deel is met verse

kaas, groente en vis. Door de komst van de

Hoogvliet zal meer publiek naar deze kant

komen en ons ontdekken, ik verwacht

daardoor meer inloop in mijn winkel. Na-

tuurlijk zullen veel mensen hun kaas bij de

supermarkt kopen, maar als men echt iets

lekkers of speciaals zoekt, komen ze naar

mij. Ik ben niet voor niets nummer twee

van de beste buitenlandse kaaswinkels in

Nederland.’

Door Roos Pols (tekst en foto’s)

Sportcentrum Jack Slagman heeft inmiddels zijn deuren gesloten. Op termijn neemt 

supermarkt Hoogvliet zijn intrek in het monumentale pand. De kleine winkeliers in dit

deel van de Theresiastraat zien de toekomst met hoop en vertrouwen tegemoet. 

‘Door de komst van Hoogvliet zullen meer mensen ons ontdekken.’ 



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

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

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op (070) 3477297

RAAD & DAAD 
OMBUDSWERK

DE Volharding

Ook bij u in de buurt!

WWW.VOLHARDING-VOORDEEL.NL

Vrederust / Escamp: 

Wijkverenigingsgebouw HVP-Zorg 

Melis Stokelaan 2496W

Elke 1e dinsdag van de maand, 

van 18.30 - 20.00 uur

Mariahoeve / Haagse Hout: 

Buurthuis De Landen, 

ingang St. Paul College 

Isabellaland 259

Elke 1e en 3e donderdag van de 

maand, van 18.30 - 20.00 uur

Duindorp / Scheveningen: 

Wijkcentrum Het Trefpunt 

Tesselsestraat 71

Elke 1e dinsdag van de maand, 

van 18.30 - 20.00 uur

Moerwijk / Escamp: 

Toko Surinamibo

Heeswijkplein 37

Elke 3e dinsdag van de maand, 
van 18.30 - 20.00 uur

In samenwerking met de Haagse Wetswinkel

Heeft u vragen? 

Wilt u eerst telefonisch contact, of een afspraak op een andere dag? Belt u dan met Gerard Verspuij 

op telefoonnummer 06 26 13 68 71 of stuur een e-mail naar g.verspuij@eerenvolharding.nl.

Segbroek: 

Stadskantoor Segbroek

Elke 2e en 4e woensdag van de 

maand, 16.30 uur tot 18.30 uur

Escamp: 

Stadskantoor Leyweg

Elke 1e dinsdag van de maand 

16.30 uur tot 18.30 uur

Centrum: 

Centrale Bibliotheek

Elke maandag en donderdag van 

16.30 uur tot 18.30 uur.

Elke zaterdag van 10.00 - 12.00 uur.
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In Bezuidenhout schieten ze als paddenstoelen uit de grond: kleine buitenbibliotheken waar buurtgenoten gratis

boeken kunnen (uit)lenen. Inmiddels telt de wijk vier minibiebs. ‘Je maakt mensen blij met boeken die anders 

ergens liggen te verstoffen.’

Hendrik Zwaardecroonstraat
Noor Zwijnenburg uit de Hendrik Zwaar-

decroonstraat heeft sinds begin november

een minibieb naast haar voordeur hangen.

‘Ik las er over in een tijdschrift. De mini-

bieb is een initiatief van het Fonds 1818 dat

de kastjes laat maken door de sociale

werkvoorziening. Je kunt een kastje dat in

de grondverf staat, ophalen en vervolgens

naar eigen smaak verven en versieren.’

Zwijnenburg is de minibieb begonnen

omdat ze veel boeken heeft die ze toch

niet allemaal gaat herlezen. Niet omdat ze

slecht zijn: ‘Maar je leest nou eenmaal niet

alle boeken nog een keer.’ Sommige boe-

ken wil ze bewaren voor haar kinderen of

geeft ze aan vrienden. De rest wil ze graag

delen met de buurt en die wist de weg

naar haar boekenkastje snel te vinden.

‘Toen ik het net had opgehangen, heb ik de

straat met flyers laten weten wat de be-

doeling was. Ik was nog niet terug van het

flyeren of het eerste boek stond er al in.

Elke keer als ik naar buiten stap, levert het

een praatje op en de inhoud van de kast is

elke keer anders.’ Behalve romans, bevat

de minibieb van Zwijnenburg ook kinder-

boeken en tijdschriften.

Theresiastraat/Moucheronstraat
Op de hoek van de Theresiastraat en de

Moucheronstraat hangt sinds enkele

weken de minibieb van Angelique van

Dam en Marie Louise Wauters. ‘We hingen

het kastje leeg op en twee dagen later was

het al vol.’ In het hoekpand hebben Van

Dam en Wauters BOB’s gevestigd; een ca-

deaushop, en daarnaast een buurtfietsen-

stalling en een buurtwerkplaats.

Van Dam. ‘Wij willen graag op een onder-

nemende, kleinschalige manier bijdragen

aan het leven in de buurt. Van mens tot

mens dingen voor elkaar doen. De mini-

bieb werkt vanuit het idee dat je de sa-

menleving met elkaar leuker kunt maken

door mensen blij te maken met boeken die

anders ergens liggen te verstoffen. Dat

idee sluit niet alleen naadloos aan op het

concept van BOB’s, ook zijn de boekenkas-

ten gemaakt door mensen van de sociale

werkplaats, net als de producten die wij in

onze winkel verkopen.’ 

Adelheidstraat
De minibieb van Marianne en Rick Hoeing

in de Adelheidstraat is erg populair bij

kantoorpersoneel dat in de lunchpauze

voorbij wandelt. De kast kreeg Marianne

in oktober als verjaardagscadeau van part-

ner Rick. Hij heeft de kast zelf ontworpen

en gebouwd. Marianne Hoeing: ‘Onze

dochters wonen in de buurt van de Valken-

boskade en daar staat zo’n buitenbiblio-

theek al langer. Ik vond het een leuk idee

dat je meer met boeken kunt doen dan ze

thuis in de kast laten staan. Bovendien

hadden we door erfenissen aardig wat

boeken, soms ook dubbele, en verkopen le-

vert niets op.’ De minibieb zorgt behalve

voor veel positieve reacties uit de buurt

ook geregeld voor een praatje. ‘Ik was nog

bezig met het neerzetten van de kast ,

toen ik al vragen kreeg over wat de bedoe-

ling was en of mensen er ook zelf boeken

in mochten zetten.’ Het aanbod in de bibli-

otheek aan de Adelheidstraat is gevari-

eerd. ‘Laatst stonden er studieboeken

Grieks in en die zijn al weer weg. In prin-

cipe mag alles in de kast maar bijvoor-

beeld porno of propaganda zou ik er

uithalen.’ 

Door Marjon Damen 

(Foto’s: Henk Zwijnenburg, Angelique van

Dam en Floor Zoet)

Minibieb verovert Bezuidenhout

Ook het Buurthuis van de Toekomst

PuntZuid aan de Van Heutszstraat

heeft een minibieb. 

Voor meer informatie, bijvoorbeeld

“hoe begin ik een minibieb”, zie:

www.minibieb.nl

Check ook de facebookpagina van 

Marianne en Rick Hoeing: www.face-

book.com/LFLAdelheid



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

Schoonheidssalon Nollie Kleijheeg

Paulinastraat 88 - 2595 GK  Den Haag

070 385 41 71 - 06 236 595 31 - wwwsalonnolliekleijheeg

NIEUWBDR Behandeling

(per 01-12-2014)

Beauty - Defect - Repair methode

De methode die het mogelijk maakt om de
huisdstructuur en de huidconditie echt te 
verbeteren.

Uw eerste BDR - behandeling 25% korting

voor             na

voor             na

Restaurant Maison de la Forêt

Bezuidenhoutseweg 116 - 2594 AZ Den Haag - 070 335 56 00
www.maisondelaforet.nl

Maison de la Forêt
Bij binnenkomst zullen we een feestelijk glaasje Kir Royal serveren

✯ Verschillende soorten vers afgebakken broodjes

✯ Roomboter, kruidenboter, tappenade en pesto

✯ Gerookte vissoorten, forel, zalm, garnaaltjes, heilbot

✯ Diverse Italiaanse en Spaanse worststoorten, Parma, Serano, Chorizo

✯ Huisgebraden belegsoorten, staartstuk, fricandeau, rollade

✯ Franse Kazen, Port Salut, Chaumes, Blue Dáuverge, Brie

✯ Verschillende soorten fruit, annanas, mango, meloen, bosvruchten

✯ Antipasta van gerilde aubergine, courgette, paprika, venkel

✯ Diverse huisgemaakte salades, krab, eier, kipkerry, waldorf, selderij

✯ Hertencarpaccio met rucola, pijnboompitten en frambozen dressing.

✯ A la minute gebakken stukjes biefstuk en eendeborst

✯ Gegrilde garnalen en stukjes zeebaars.

✯ Vegetarische quiche van brocollie en geitenkaas

✯ Rundvlees kroketten

Als dessert zullen we u aan tafel een grand dessert serveren, bestaande uit 

een tarte tatin van appel, suikerhoorntje met vanilleroom, 

kaneelijs en gezoete aalbessen

zie voor het kerstdiner onze website

Kerstbrunch  22 euro p/p

Johannes Camphuijsstraat 215 - 2593 CM  Den Haag

06 295 557 45

www.ariestweewielerservice.nl

Arie’s Tweewieler Service

reparatie van alle merken rijwielen

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

AUTO SERVICE MULDERS
PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK

BANDEN – A.P.K – BEURTEN
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Jan van der Laan ziet het al helemaal voor

zich, letterlijk. Aan de wand van zijn make-

laarskantoor aan de Bezuidenhoutseweg,

tegen het Haagse Bos, hangt een afbeel-

ding van het nieuwe Huis ter Noot. Tot

1863 stond dit kasteeltje aan de Bezuiden-

houtseweg, op de plek waar later het mi-

nisterie van Landbouw zou verrijzen. 

Als het aan Van der Laan ligt, staat Huis ter

Noot er straks weer, een klein stukje ver-

derop. Op de illustratie in zijn kantoor is

het kasteel te zien vanuit het Haagse Bos,

op de plek die het van Van der Laan mag

krijgen: bovenop de Utrechtse Baan, tus-

sen het bos en het Malieveld. ‘Het eerste

luchtkasteel van de wereld’, zegt hij niet

zonder zelfspot. ‘Met een weg eronder

door.’

Het is maar een van de ideeën die Van der

Laan spuit tijdens een gesprek op zijn kan-

toor. De makelaar zit alleen even op zijn

stoel als hij de telefoon moet opnemen.

Maar verder blijft hij gedurende het hele

interview voor de wand met oude afbeel-

dingen staan, of bladert hij in een van de

vele mappen waarin de documentatie over

zijn plannen is gebundeld.

Vaarroute door het bos
‘Kijk’, wijst hij op een oude kaart van het

Haagse Bos en het deel van de Bezuiden-

houtseweg waar hij zelf kantoor houdt.

‘Over de Bezuidenhoutse Vaart liepen

vroeger ook al bruggen.’ Van der Laan

heeft het over de sloot achter zijn huis

waar hij zelf een boot heeft liggen en waar

het, als het aan hem ligt, nog veel drukker

mag worden. Door het Haagse Bos kan

een vaarroute komen, die aansluit op de

grachten van de stad. ‘Met kleine bootjes

kan dat, bijvoorbeeld van de Willemsvaart.

Of leg vanaf de Bezuidenhoutseweg een

kano in de sloot en ga varen.’ Met een

extra brug kunnen bezoekers van het bos

en toeristen bijvoorbeeld bij zijn buurman,

restaurant Maison de la Forêt, terecht om

wat te drinken. En in zijn eigen tuin heeft

hij nog een theehuisje van twee verdiepin-

gen uit 1881 staan, dat inmiddels is opge-

knapt, en er ook bij betrokken zou kunnen

worden.

Dan gebeurt er ten minste wat in het

Haagse Bos. De speelplek in het bos achter

zijn huis: prima. Maar Van der Laan wil na-

tuurlijk meer. ‘Dat er niet gebouwd mag

worden in het Haagse Bos is kletskoek.’ Hij

pakt een van zijn mappen en laat een foto

zien van de vroegere dependance van So-

ciëteit De Witte in het Haagse Bos. ‘Het

bos heeft meer waarde in zich dan er nu

uit wordt gehaald. Zonder kleerscheuren

en grote investeringen kun je dit gedeelte

een veel recreatiever aureool geven.’

V2
Niet dat hij het bos vol wil bouwen, maar

er kan meer. In weer een andere map stuit

Van der Laan op een foto van V2’s uit de

Tweede Wereldoorlog. In het Haagse Bos.

Van der Laan ziet dan meteen oorlogsmu-

seum Overloon voor zich, waar ook materi-

aal uit die oorlog te bewonderen valt. Dat

zou ook kunnen met een V2 in het Haagse

Bos, om stil te staan bij wat er in de wijk

allemaal is voorgevallen in de oorlog. ‘Mis-

schien niet het juiste gedenkteken’, beseft

Van der Laan. ‘Maar het is maar een idee.

Er is hier wel wat gebeurd.’

Van der Laan flitst heen en weer van het

ene idee naar het andere. Even terug naar

het nieuwe Huis ter Noot boven de

Utrechtse Baan, dat het Malieveld dan

weer verbindt met het Haagse Bos. Wat

moet daar dan in? Een trouwzaal, oppert

Van der Laan. Een ontmoetingspunt, een

schilderijententoonstelling. ‘Verzin ’t maar.

Maak het breed toegankelijk, van en voor

het volk.’

Maar: dat luchtkasteel? Zou het er ooit van

komen? En wat moet het allemaal kosten?

Van der Laan denkt niet aan morgen of

overmorgen, maar aan komende genera-

ties. ‘Ik probeer slechts een aanzet te

geven. Ik praat over ideeën, niet over geld.

Maar ik ga niet aan een dood paard lopen

trekken. Als men het niet wil, dan houdt

het op.’

Door John Hermse

Makelaar Jan van der Laan bruist van de ideeën voor de wijk. Een kasteeltje boven de Utrechtse Baan en, iets

minder wild, een vaarroute door het Haagse Bos, zijn slechts enkele voorbeelden. 

Jan van der Laan: ‘Het Haagse Bos heeft meer

waarde in zich dan er nu wordt uitgehaald.’

(Foto: Ariane Gordijn)

Jan van der Laan, makelaar in luchtkastelen?
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Ontmoet de Blijmaker

Meer weten? Gerard Verspuij | De Volharding | 06 26136871 | g.verspuij@eerenvolharding.nl
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Uw gevel gratis graffi tivrij!

Graffi tischoonmaakregeling

Ongewenste graffi ti ontsiert uw 

huis en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente biedt nu gratis de 

graffi tischoonmaakregeling aan. Snel 

schoonmaken voorkomt vaak meer 

graffi ti. Dus maak gebruik van de 

regeling!

Meldpunt Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 

of neem contact op met Meldpunt 

Graffi ti: meldpuntgraffi ti@denhaag.nl of 

(070) 353 46 05.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 

aangename, veilige en schone plek om in 

te wonen, werken en leven.

www.denhaag.nl/graffi ti

KERSTAANBIEDING
beide kerstdagen van € 23,50

nu voor maar € 20,50.

Kinderen t/m 12 jaar € 12,50

kerstafhaalmenu voor 2 personen € 29,99

Japans Chinees Specialiteiten Restaurant

  “All you can eat”

Onbeperkte keuze uit 99 Japanse 

en Chinese gerechten
zonder tijdslimiet

Laan van Nieuw Oost Indië 279  Den Haag 070-3838994

www.restauranthashi.nl

Ook 
sushi 

afhalen!
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Op wereldreis zag Bezuidenhouter Bobby
van Galen de zaak die hij graag zelf in Den
Haag zou beginnen: een tram als rijdend
restaurant. Het duurde nog enkele jaren
voor het zover was, maar sinds mei van
dit jaar loopt de HoftraMMM als een
trein.

tige was dat mijn tramrestaurant buiten

bestaande regels viel en ik veel mensen

nodig had die achter het plan wilden

staan. Natuurlijk heb ik ook wel eens ge-

twijfeld, maar ik ben er altijd van over-

tuigd geweest dat de HoftraMMM er

uiteindelijk zou komen.’ 

Halte voor halte kwam het eindstation

dichterbij. Na het verkrijgen van alle ver-

gunningen kon Van Galen in gesprek met

banken over de financiering. ‘Probleem

was dat ik als startend ondernemer niet de

gevraagde garanties kon geven.’ Crowd-

funding bood de oplossing. ‘Uiteindelijk

hebben 177 investeerders de HoftraMMM

mede mogelijk gemaakt, door een investe-

ring via het platform CrowdAboutNow.nl.

Deels waren dat bekenden, deels mensen

die ik pas heb leren kennen nadat zij hun

investering hadden gedaan.’ 

Echt betrokken
Met de medewerking van de HTM en het

Openbaar Vervoermuseum stond de Hof-

traMMM op 11 mei van dit jaar dan toch op

de rails. Vrijwel dagelijks biedt maître Van

Galen 44 gasten een viergangendiner tij-

dens een tramtocht door de Hofstad. De

samenwerking met de van televisie be-

kende kok Pierre Wind, die als Executive

Chef verantwoordelijk is voor het menu,

zorgt ervoor dat er steeds iets bijzonders

op tafel staat. Het aantal reserveringen

neemt snel toe. ‘Toen we net begonnen

konden mensen een maand van tevoren

boeken; nu loopt in november de maand

januari al vol met reserveringen. En in

plaats van vier ritten per week, rijden we

inmiddels zes of soms zelfs zeven dagen

per week.’ Van Galen schrijft dit succes

mede toe aan de inzet van zijn dertien me-

dewerkers. ‘Het hele team is vanaf het

begin echt bij de HoftraMMM betrokken

en heeft vooral de eerste tijd veel uren ge-

maakt.’ Ook Van Galens ouders helpen re-

gelmatig een handje mee, ‘van het

schoonmaken van de tram en het repare-

ren van schorten tot het vouwen van me-

nukaarten. Ik ben daar heel blij mee.’

Voor meer informatie: 

www.hoftrammm.nl

Door Roeland Gelink

Bobby van Galen met een deel van zijn 

HoftraMMM-team.  (Foto: Willem Verheijen)

Bijzondere buur Bobby van Galen

HoftraMMM valt in de smaak

Dare Devil

Van Galen was met de HoftraMMM

een van de vier genomineerden voor

de Dare Devil award. De onderschei-

ding voor het meest verrassende hore-

caconcept ging op 1 december net aan

zijn neus voorbij. Van Galen is niet

minder verguld met de nominatie: ‘Dit

onderstreept het speciale karakter van

het restaurant en geeft me een

enorme energie om zo door te gaan.’

Bobby van Galen woont met zijn partner

Marlou in de Van Heutszstraat, maar gebo-

ren en getogen is hij in de Stuyvesant-

straat. ‘Dit is echt mijn buurt’, zegt hij

zonder aarzelen. Na een studie Facilitair

Management belandde Van Galen in de

horeca. ‘Ik heb wat met plekken waar men-

sen het gezellig hebben.’ Voor zichzelf be-

ginnen was altijd al een doel, maar hij wist

nog niet met wat voor zaak. ‘Duidelijk was

wel dat het geen standaard restaurant

moest worden.’

Ei van Columbus
Tijdens een wereldreis in 2010 kreeg Van

Galen het idee voor een eigen zaak bij toe-

val voorgeschoteld. In Melbourne, Austra-

lië, kwam het ei van Columbus plotseling

voorbij: een restaurant in een rijdende

tram. ‘Ik dacht direct: wow, wat gaaf! En

toen ik een week later in Nieuw-Zeeland,

in Christchurch, weer zo’n tramrestaurant

zag, was ik echt verkocht. Op de terugreis

naar Nederland ben ik direct begonnen

met het schrijven van een businessplan.’ 

Teruggekeerd in eigen omgeving ging Van

Galen weer aan de slag in zijn oude baan

als horecamanager. Het idee van een

Haags tramrestaurant liet hem echter niet

los. Toen een enkelbreuk hem zes weken

aan huis kluisterde, greep hij de gelegen-

heid aan om serieus met zijn plan aan de

slag te gaan. ‘Ik heb allerlei instanties ge-

beld om meer te weten te komen over de

mogelijkheden hier, bouwde zo een heel

netwerk van contacten op en kreeg vaak te

horen dat ik een leuk plan had.’ 

Warm hart
Dat mensen zijn plan direct een warm hart

toedroegen, was een belangrijke steun om

door te zetten, maar de realisatie ervan

bleek geen eenvoudige opgave. ‘Het las-
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Ondersteund door maar liefst zeventig Zwarte Pieten, bezocht Sinterklaas de Theresia-

straat op 22 november. Met eigentijdse Sinterklaasliedjes had Piet Rolando het publiek

al opgewarmd. Dat was in groten getale op het evenement afgekomen; het leken er vol-

gens sommigen zelfs meer dan andere keren. Een teken dat de wijk aan het verjongen is,

of ook nieuwsgierigheid naar het uiterlijk van Zwarte Piet? Die was als vanouds geheel

zwart. De foto’s op deze pagina’s zijn van Ariane Gordijn en Willem Verheijen.

Bezuidenhout verwelkomt 
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 Sint en Piet
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Daar stond ik, op een zaterdagavond tus-

sen zo’n 25 onbekenden in Cafe ’t Hoefje,

het startpunt van onze kroegentocht. Mijn

indruk was meteen goed, de sfeer was re-

laxed en iedereen stond open voor een

praatje. Onder de aanwezigen bleken ook

veel wijkgenoten. Niet zo vreemd als je be-

denkt dat van de ruim duizend leden van

Citée er 136 uit Bezuidenhout komen. 

Tijdens de tocht ontdekten we kroegen als

Café Animo, De Verborgen Gebreken, Café

Siberg en Café Klein Overbosch. Allemaal

gezellige buurtkroegen waar je anders

misschien nooit binnen stapt of onge-

merkt langs fietst. Grappig om zo als toe-

rist je eigen wijk te ontdekken en nieuwe

mensen te ontmoeten. 

4-gangen wandeling
Toen ik hoorde over de culinaire ontdek-

kingstocht in onze wijk, wilde ik daar na-

tuurlijk ook bij zijn. Tijdens deze 4-gangen

wandeling werd elke gang bij iemand an-

ders thuis geserveerd. De start was in de

Van Reestraat met een port en een res-

taurantwaardig voorgerecht. Vervolgens

aten we op de Schenkkade een pittige

Thaise pompoensoep en een groenterijk

hoofdgerecht. In de Pahudstraat serveerde

ik mijn zelfgemaakte tiramisu als nage-

recht. Iedereen had zijn best gedaan met

mooi gedekte tafels en bijzondere gerech-

ten. Leuk om zo ieders culinaire kunsten te

ontdekken en ook meteen ‘een kijkje in an-

dermans keuken’ te krijgen. Ieder huis had

zijn eigen sfeer en indeling, wat weer

mooie gesprekken opleverde. Zo leerde je

elkaar eens op een ander manier kennen. 

Binnenkort eens kijken waar ik me nog

meer voor aanmeld, want Citée biedt meer

activiteiten in Bezuidenhout. Zo staat er in

ieder geval een Bezuidenhout-borrel, een

winterbarbecue inclusief kampvuur en

glühwein én een buurtetentje in een van

de wijkrestaurants op het programma. En

natuurlijk schaatsen op de vijver in het

Haagse Bos, als de winter meewerkt uiter-

aard. Dus neem vooral eens een kijkje op

www.citee.nl. Iedereen kan zich vrijblij-

vend registreren om op de hoogte te blij-

ven van alle activiteiten.

Door Petra van der Vlugt (tekst en foto)

Johannes van den Bosch was achttien toen

hij als 2e luitenant naar Nederlandsch

Oost Indië vertrok. Dankzij zijn leidingge-

vende capaciteiten klom hij al gauw op tot

luitenant-kolonel. Zijn benoeming tot

Gouverneur Generaal van het koloniale

gebied liet evenmin lang op zich wachten. 

In 1834 keerde Johannes terug naar Neder-

land en werd benoemd tot Minister van

Koloniën. Voor zijn verdiensten in de Oost

verhief de regering hem in 1835 in de adel-

stand. Na vijf jaar ministerschap werd

Graaf van den Bosch benoemd tot Minis-

ter van Staat. Lang hebben Johannes en

zijn echtgenote niet van hun buitenverblijf

kunnen genieten. Na zijn dood kochten

Koning Willem II en zijn vrouw Anna Pau-

lowna het landgoed voor hun jongste

zoon Prins Alexander. Toen deze enkele

jaren later overleed, verkocht Anna Pau-

lowna in 1851 Boschlust aan de welge-

stelde Rotterdamse wijnkoper Cornelis

Suermondt, die er met zijn gezin dertig

jaar lang van profiteerde. Aan het eind van

de 19e eeuw besloot het Haagse stadsbe-

stuur het rustieke landgoed met de grond

gelijk te maken. Er was ‘dringend’ behoefte

aan ruimte voor de aanleg van een nieuwe

woonwijk.

Door Carel Wiemers (tekst en illustratie)   

Vorig jaar oktober lanceerde Bezuidenhouter Pascal van der Stra-

ten de sociale activiteitensite Citée. Om mensen samen te bren-

gen en ze Den Haag en omgeving beter te laten leren kennen.

Bezuidenhout Nieuws-redacteur Petra van der Vlugt is sinds kort

lid. Onlangs deed ze mee met een buurtkroegentocht en een culi-

naire wandeling door de wijk. 

Na jaren het beheer over Nederlandsch

Oost Indië te hebben gevoerd, zocht Jo-

hannes Graaf van den Bosch (1780-1844)

zijn ’welverdiende’ rust op een open plek

buiten het woelige Haagse stadscentrum.

Waar zich nu het Ministerie van Buiten-

landse Zaken en de nieuwe woontoren

naast het Centraal Station bevinden, liet

hij in 1836 het landgoed Boschlust aanleg-

gen. Daarop verrees een huis in neoclassi-

cistische stijl met een Indisch tintje.

Stappen en happen met Citée

Toerist in eigen wijk

Landgoed Boschlust moest wijken voor woningbouw
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In de rubriek Toen | Thans combineert Roel Rozenburg twee passies: prentbriefkaarten van Bezuidenhout uit de periode 1900-1935 en 

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

precies dezelfde plek als dat de kaart ooit is gemaakt. Zie dit keer de verschillen in de Carel Reinierszkade in 1951 en nu. 

ThansToenToen

De schaatsbaan is 200 m² groot en van 1,5

centimeter dik kunststof. De baan is vooral

bedoeld voor jongere kinderen en geschikt

voor ijshockey- en kunstschaatsen, maar

niet voor noren. Het Wijkberaad Bezuiden-

hout heeft de schaatsbaan kunnen kopen

met een bijdrage van de gemeente. Jacob

Snijders, voorzitter van het wijkberaad, is

blij met de aankoop: ´Voor de komende

tien jaar hebben we een professionele

baan die zorgt voor gezond buitensporten

en veel gezelligheid in de wijk.´ Niet min-

der trots is Snijders op het feit dat Bezui-

denhout, naar zijn weten, de eerste wijk is

met een eigen schaatsbaan.

Daar heeft het lange tijd niet naar uitge-

zien, want bij het bedrijfsleven aan de Be-

atrixlaan ving Snijders bot met zijn

voorstel om bij te dragen aan een schaats-

baan voor Bezuidenhout op de lege kavel

voor de KPN-toren. Toen Snijders definitief

alle hoop op een goede afloop had verlo-

ren, kwam Lilianne Blankwaard, directeur

van ons stadsdeel, met het goede nieuws

dat de gemeente garant staat voor de ont-

brekende gelden. PostNL, dat wel meteen

enthousiast was voor de schaatsbaanplan-

nen, sponsort nu de winterse aankleding

rondom de baan. 

Pop-up park
De schaatsbaan is onderdeel van een pop-

up park aan de Beatrixlaan. Dit park, inclu-

sief bankjes, bestrating en een plek om te

volleyballen, is in zeer korte tijd gereali-

seerd dankzij de hulp van de gemeente en

de inzet van de onlangs opgerichte Green

Business Club Beatrixkwartier. Bij deze or-

ganisatie zijn de grotere bedrijven in het

Beatrixkwartier aangesloten plus het wijk-

beraad. Samen willen ze de kwaliteit van

het kwartier verbeteren.

Op 11 december opende wethouder Ingrid

van Engelshoven het pop-up park en gaf

ze het startschot voor de Green Business

Club.

Vrijwilligers gevraagd
Het idee is om de baan aan de Beatrixlaan

dagelijks open te stellen van 11 tot 30 de-

cember en op het Spaarwaterveld van 3

tot 31 januari. De openingstijden zijn op

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

van 15.00 tot 19.00 uur; op woensdag van

13.00 tot 19.00 uur; en in de weekenden

van 11.00 tot 21.00 uur. Om dat mogelijk te

maken is wel hard de hulp nodig van vrij-

willigers. Daarbij gaat het om de op- en af-

bouw van de baan, maar vooral ook om de

dagelijkse begeleiding en het toezicht.

Vanuit het wijk- en dienstencentrum heb-

ben zich al mensen enthousiast opgewor-

pen om voor koek en zopie te zorgen.

Maak van de schaatsbaan in Bezuiden-

hout een succes. Aanmelden als vrijwilli-

ger kan via het Wijkberaad Bezuidenhout:

ijsbaantje@bezuidenhout.nl. Voor meer

informatie kunt u bellen met Jacob Snij-

ders 06 23880468 of Jeroen ter Meulen 

06 47162727. Kijk ook op Twitter bij 

Bezuidenhout on Ice.

Door Fred Geelen

Hoe deze winter ook uitvalt, in Bezuidenhout kan er door kinderen sowieso worden ge-

schaatst. Sinds 11 december is er namelijk een heuse schaatsbaan. Tot eind december ligt

die aan de Prinses Beatrixlaan, op de kavel voor de KPN-toren. Daarna verhuist de baan

naar het Spaarwaterveld voor nog een maandlang gratis schaatsplezier. Maar daar is de

hulp van vrijwilligers wel hard bij nodig. 

Bezuidenhout heeft een echte 
schaatsbaan en pop-up park

ijsbaan 
in Bezuidenh� t
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Duurzaam Bezuidenhout

Bespaar energie en geld met site Duurzaam Bezuidenhout
De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout heeft sinds kort een eigen website.

Daar kunt u zien dat investeren in het verduurzamen van uw huis, helemaal

niet duur hoeft te zijn. Het aanpassen van uw woning kan zelfs al snel geld op-

leveren. Bovendien is het goed voor het milieu.

Wilt u weten wat investeren in een

duurzame woning u kan opleveren? Op

de website duurzaambezuidenhout.nl

vindt u een duurzaam advies voor een

aantal in Bezuidenhout veel voorko-

mende typen woningen. Dat zijn de por-

tiekwoning, het naoorlogse flatgebouw

en het herenhuis. Zo kunt u snel zien

welke duurzame maatregelen voor uw

type woning interessant zijn.

Het duurzaam advies geeft niet alleen

per type woning aan welke duurzame

maatregelen, zoals dak- en vloerisolatie

en dubbelglas, van toepassing zijn. Ook

wordt bij elke maatregel vermeld hoe de

kosten zich verhouden tot de besparin-

gen. Hierdoor is van te voren duidelijk

hoe snel u geld kunt verdienen door te

besparen op de energierekening. En

heeft u toch nog vragen of opmerkingen

dan kunt u deze stellen via het reactie-

formulier bij het betreffende onderwerp. 

Energie besparen kan natuurlijk ook

door het treffen van kleine(re) maatre-

gelen, zoals het gebruik van spaarlam-

pen, radiatorfolie of minder water. Op de

nieuwe website staan tal van dergelijke

tips. Verder vindt u er meerdere inspire-

rende voorbeelden van duurzame activi-

teiten van bewoners en ondernemers in

de wijk. Ook u bent van harte uitgeno-

digd om uw duurzame tips of activitei-

ten via de website te delen. Want

werken aan een duurzamer Bezuiden-

hout, dat doe je niet alleen. U met ons

en wij samen met u maken het mogelijk.

Meer informatie: 

www.duurzaambezuidenhout.nl

Ingrid Janszen woont in een bovenwo-

ning in de Jacob Mosselstraat. Maande-

lijks is ze 104 euro kwijt aan energie.

Best weinig meende ze, totdat ze tijdens

een Energyparty met buren bij haar

thuis, met haar neus op de feiten werd

gedrukt. 

‘Ik schrok me te pletter’, zegt Ingrid Jans-

zen, toen haar energierekening werd ver-

geleken met die van zes buren en

straatgenoten. ‘Altijd gedacht dat het

wel meeviel, maar tijdens de Energy-

party kwam ik erachter dat ik, in verhou-

ding met de anderen, eigenlijk heel veel

energie verbruik. Alleen weet ik nog niet

waar dat in zit, want ik heb bij wijze van

spreken geen vier tv’s, vijf computers en

een wasdroger in huis. Vermoedelijk

gaat het mis bij de boiler. Of dat inder-

daad het geval is, wil ik voor het eind van

het jaar gaan uitzoeken.’

Volgens Janszen is dat ook het doel van

een Energyparty: mensen bewust maken

van hun energieverbruik en vervolgens

aanzetten tot actie. Energyparty’s zijn

een initiatief van 070energiek. Dit is een

Haagse coöperatieve vereniging, die zich

richt op duurzaam inkopen, duurzaam

opwekken én investeren in energiebe-

sparing samen met buren en de buurt.

Dat begon in de wijken Regentesse/Val-

kenbos, Vogelwijk en Duinoord, maar

met de party bij Janszen thuis nu dus

ook in Bezuidenhout. 

‘Onder begeleiding van twee mensen

van 070energiek hebben we onze ener-

gierekening vergeleken’, vertelt Janszen.

‘Daarbij is onder meer gekeken naar de

samenstelling van het huishouden en

het aantal oppervlaktemeters van je wo-

ning. Dat wordt allemaal in een diagram

verwerkt en vervolgens in verhouding

tot elkaar gezet. Zo weet ik nu dat ik te

veel energie verbruik. Daar verdenk ik

mijn boiler van. Als dat zo is, kan ik die

vervangen door een andere boiler, of een

alternatieve warmwatervoorziening als

een quooker. Of ik daar inderdaad in ga

investeren is nog de vraag, maar ik ben

me er wel bewust van geworden dat ik

energie verspil en dat dat ten koste gaat

van geld en duurzaamheid.’

Voor meer informatie: 

www.energyparty.nl

Door werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

Energie besparen, een feestje waard

Ingrid Janszen organiseerde bij haar thuis een

Energyparty. (Foto: Fred Geelen)



Bosscher-Advies
Uw Frans Recht Jurist

Mr Mireille Bosscher - 0642661075

www.bosscher-advies.nl

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

Droomt u van een huis in Frankrijk of heeft u 

wellicht al een woning in la douce France?

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

U kunt bij ons ook uw verjaardag of baby shower 
vieren met een kop koffie met gebak of een high tea.

Wij hebben een heerlijke lunch kaart met o.a. onze 
huisgemaakte hamburger, huisgemaakte filet 
americain en tonijnsalade.

Wij bezorgen al uw broodjes

♥ 15 smaken verse thee

♥ Gratis WiFi

♥ Elke dag diverse nieuwe kranten en leesbladen

♥ Ook zondag geopend

Lekker koffie drinken met een gebakje. 
O.a. appeltaart, kwarktaart, carrottaart, cheesecake, 
chocolade truffel of chipolatataart.

Lunchroom & Catering
Theresiastraat 142 - Den Haag - 070 385 82 61

www.nieuwengelhard.nl 

GROENEWEG
sigarenspeciaalzaak - staatsloten - lotto/toto

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

TABAC&GIFTS

TANDARTS          KRUIZINGA

VOOR EEN MOOI EN GEZOND GEBIT

Persoonlijke aandacht, zorg en advies

Mevrouw Kruizinga heeft als specialisme het 

behandelen van patiënten met angst en 

cosmetische tandheelkunde. 

070-3268240 – www.tandartskruizinga.nl

Benoordenhoutseweg 229

Gratis parkeergelegenheid achter de praktijk. 

Bus 18-23-28.

Nico's Snackbar

60 JAAR

Nico's Patat: bekend bij iedere Bezuidenhouter
Stuyvesantstraat 35 - (070) 3857010

Van 21 tot en met 28 januari  
kroket + patat voor 2 euro bij 

inlevering van deze advertentie.
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De wijkmakelaar over

Regelmatig krijgen we van klanten in Be-

zuidenhout vragen over het plaatsen van

dubbelglas in schuiframen. Dit raam-

type, met in het bovenlicht glas in lood,

is veel gebruikt in jaren 30 woningen. In

bestaande ramen kan dubbelglas wor-

den geplaatst. Probleem daarbij is dat de

glaslatten aan de binnenzijde een flink

stuk uitsteken en dat de oorspronkelijke

contragewichten niet zwaar genoeg zijn

om het raam open te zetten. Voor dat

laatste zijn gasveren een oplossing. Een

lastiger probleem is het glas in lood-

raam. Dat kan in de fabriek tussen het

dubbele glas worden geplaatst. Een

goedkopere oplossing is aan de buiten-

zijde enkelglas voor het glas in lood te

zetten. Daarmee bespaart u minder

energie, maar het helpt wel. 

Trouwens, bent u van plan in 2015 uw

woning te gaan verkopen, dan is het

goed te weten dat u als verkoper per 1 ja-

nuari 2015 verplicht bent een energiela-

bel (EPA-label) van uw woning aan de

koper te overhandigen. Dat was in het

verleden ook zo, maar die plicht verviel

bij wederzijds goedvinden. Na 1 januari

kunt u de wet niet meer omzeilen; levert

u geen label aan, dan krijgt u een boete

van maximaal 390 euro met alsnog de

verplichting het label aan te leveren. In

januari ontvangt iedereen met een eigen

woning een brief van de overheid met

daarin een voor die woning toegewezen

energielabel. Klopt dit label volgens u

niet, dan kunt u dat zelf aanpassen, maar

die aanpassing kan worden gecontro-

leerd. Wellicht een mooi moment om in

2015 te investeren in energiezuinige

maatregelen, zoals dubbelglas. Daarmee

verlaagt u nu uw energiekosten en ver-

koopt u straks uw woning beter en snel-

ler. 

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

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

voordeel kunt doen. Dit keer Mark Aardse van Langezaal.

dubbelglas, luxe of noodzaak?
Mark Aardse van Langezaal 

Makelaars (Foto: Fred Geelen)

In Nederland wordt elke dag gemiddeld

200 keer ingebroken. Met enkele sim-

pele maatregelen kunt u ervoor zorgen

dat die ellende u bespaard blijft:

Draai altijd de voordeur op het nacht-
slot en sluit alle ramen als u weggaat;                                 

Zorg ervoor dat uw huis een bewoonde
indruk maakt;    

Laat geen sleutels aan de binnenkant
van de deur zitten;                                  

Haal ladders en vuilcontainers zo veel
mogelijk weg. 

Wilt u weten hoe vaak de afgelopen

maanden bij u in de buurt is ingebroken,

kijk dan op http://www.hoeveiligismijn-

wijk.nl

Maak het inbrekers niet te makkelijk.

Kijk voor meer tips op

http://www.maakhetzeniettemakke-

lijk.nl

Op 29 en 30 december kunnen er al kerst-

bomen worden ingeleverd bij de afval-

brengstations en op 2, 3 en 4 januari

kunnen zowel kerstbomen als vuurwerk-

resten worden ingeleverd op centrale loca-

ties binnen de stadsdelen in de stad. 

Voor elke ingeleverde kerstboom en zak

met vuurwerkresten worden crownies uit-

gedeeld. Deze crownies kunnen worden

ingewisseld voor mooie prijzen. Tussen de

crownies zitten bovendien tien gouden

codes, waarmee mooie hoofdprijzen te

winnen zijn. Bijvoorbeeld kaarten voor een

thuiswedstrijd van ADO Den Haag, een

dagje Drievliet of een stoere fiets. 

Kijk voor meer informatie en de inleverlo-

caties op www.opgeruimdstraatnetjes.nl 

Ook dit jaar organiseert de gemeente de vuurwerk- en kerstbomenactie ‘Opgeruimd Straat Netjes’.

Tijdens deze actie kunnen jongeren in de leeftijd van 8 t/m 14 jaar afgedankte kerstbomen en vuur-

werkresten inleveren op een aantal plaatsen in de stad. 

Voorkom woninginbraken rond feestdagen

Wist u dat van Kerst tot en met nieuw-
jaarsdag de meeste inbraken worden
gepleegd? Dus bent u niet thuis op die
dagen, doe dan in elk geval alle ramen
en deuren goed op slot. 

Lever kerstbomen en vuurwerkresten 
in en win mooie prijzen



UitvaartzorgJ.S. van der Meer

Aandacht, tijd en betrokkenheid

Zelfstandig uitvaartverzorger aan De Eerensplein 31.

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

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

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

Stijl & Traditie

Autobedrijf Houtwijk v/h Garage Gordijn

Autobedrijf Houtwijk

Johan van Hoornstraat 39

zijstraat Laan van N.O.I

(070) 383 84 05

info@autohoutwijk.nl

www.autohoutwijk.nl

Na 3 jaar onder leiding van 

Peter Pannekoek zijn we nu ook 

toe aan een nieuwe naam.
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Sinds anderhalf jaar is Van Starkenburg di-

recteur van de Van Hoogstratenschool.

Met haar frisse blik zag de directeur kan-

sen in het samenbrengen van de voorheen

gescheiden basisschool, peuterspeelzaal

en buitenschoolse opvang. Stichting Brede

Buurtschool, een initiatief van de ge-

meente Den Haag, bood perspectief.

‘Bij een brede buurtschool gaat het erom

dat we met meerdere organisaties een-

zelfde pedagogisch klimaat ontwikkelen,

zodat kinderen van 2 tot 12 jaar hier van

half 8 tot 6 terecht kunnen. We zitten al

met de peuterspeelzaal en naschoolse op-

vang in één gebouw, dus samen een brede

buurtschool worden, leek me een enorme

stap in de goede richting.’

Zumba, poppentheater en fotografie
Voor de kinderen houdt dat in dat ze na

schooltijd cursussen kunnen volgen. Op dit

moment zijn dat bijvoorbeeld poppen-

theater voor de onderbouw, fotografie

voor de bovenbouw en Zumba voor de

middenbouw. Deze middagen zijn voor

alle kinderen van de brede buurtschool

toegankelijk. Dus ook als ze vanuit een an-

dere basisschool op de buitenschoolse op-

vang zitten.

Maar de samenwerking gaat verder. Van-

uit de organisatie Voor Welzijn, verant-

woordelijk voor de peuterspeelzaal, wordt

er huiswerkbegeleiding aangeboden. ‘Ie-

dere week is hier een pedagogisch mede-

werker die kinderen in de bovenbouw

helpt met het maken van spreekbeurten

en werkstukken. Ook zijn er vanuit die or-

ganisatie mensen die hier koffieochtenden

organiseren. Dan praten ouders met elkaar

over de opvoeding van onze kinderen. Half

november deden we dat voor het eerst.

Dan praat je met mensen van totaal ver-

schillende achtergronden over iets wat ons

bindt: de opvoeding van onze kinderen.’

Middelpunt van de wijk
Tijdens deze koffieochtenden wordt voor

het eerst ook de wijk betrokken bij het

plan. ‘Een brede buurtschool moet ook een

bindende functie binnen de wijk hebben’,

meent Van Starkenburg. ‘Het is een plek

waar ook kinderen van andere scholen en

wijkbewoners een grote rol in spelen.’

Voor de toekomstplannen is de school op

zoek naar nieuwe partners. Van Starken-

burg: ‘ Als we mensen benaderen reageren

ze heel erg enthousiast. Samen met het

Haags Matrozenkoor beginnen we bijvoor-

beeld met een heel bijzonder project. De

dirigent van het koor komt ons helpen met

het opzetten van een ouderkoor en hij

gaat de kinderen zangles geven zodat er

een groot concert kan komen in de Chris-

tus Triumfatorkerk aan de Laan van Nieuw

Oost-Indië. Met dat soort projecten ben ik

echt heel erg blij.’ 

Maar bovenaan de agenda staan de sport-

activiteiten. In januari is het de bedoeling

om vier middagen per week sportactivitei-

ten aan alle leerlingen van de brede buurt-

school aan te bieden. ‘De ligging van deze

school is daarvoor natuurlijk uniek. Vlak

naast een prachtig sportveld, het Spaar-

waterveld, en met een heel mooi groen

schoolplein. Dat maakt dat we veel moge-

lijkheden tot sport en bewegen hebben.

Het zou natuurlijk fantastisch zijn als dat

veld ook vol met bewegende kinderen

komt.’ 

Door Patrick Regan

Corien van Starkenburg:

‘Een brede buurtschool

moet ook een bindende

functie binnen de wijk

hebben.’ 

(Foto: Ariane Gordijn)

De Van Hoogstratenschool aan de Spaar-

waterstraat mag zich sinds afgelopen ok-

tober een Brede Buurtschool noemen. Nu

betekent dat nog een nauwe samenwer-

king tussen de buitenschoolse opvang

2Vriendjes, de peuterspeelzaal ’t Hoog-

straatje en de basisschool zelf. Maar direc-

teur Corien van Starkenburg heeft grotere

plannen. ‘We willen wat betreft kinderac-

tiviteiten het kloppend hart van Bezui-

denhout worden.’

Van Hoogstratenschool wil kloppend hart

Bezuidenhout worden



Looking for a healthy 

Christmas gift?

Flex Gym Mobile Health & Fitness has great 

Healthy Gift certificates for

Personal Training - Outdoor Training

Health Checks - Nutritional Advice

Just contact us!

www.flexgym.nl - info@flexgym.nl - T: 06- 47554311

MONIEK Hulp in de huishouding
Betrouwbaar en ruime ervaring

Kunt u wel een hulp in de huishouden gebruiken? 

Wilt u een fris huis met glimmende ramen en kleding 

gestreken in de kast? Ik help u graag en heb goede referenties.

Mobiel 06 161 182 61

Buurtwinkel Laan van Nieuw Oost Indië

Voor de beste Kaas en het lekkerste Brood

Laan van Nieuw Oost Indië 264b

Wenst u Prettige Feestdagen

HUIS VERKOPEN?

                   070-28 10 111 

voorburg@doenmakelaars.com
*vraag naar de voorwaarden

In verband met onze nieuwe vestiging in 

Voorburg verzorgen wij een gratis 

waardebepaling en hanteren wij

een tijdelijke courtage van 1% exclusief BTW*.

Graag maken wij een afspraak met u voor een 

vrijblijvend gesprek.

Ambulant Pedicure

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

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

Heeft uw kind ondersteuning nodig om 

weer lol te krĳgen in het vak Frans?

Zeer ervaren en enthousiaste docente heeft plaats voor enkele leerlingen. Ook

voor examentraining havo en vwo. Bĳ voldoende deelnemers ook conversatieles

voor volwassenen. Voor informatie 06-23369355 Anneke 

Bĳles en conversatieles Frans 
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EXPAT Page

Did you 

know that…

● ● ● the ‘Haags Yogacentrum’ in the

Sillestraat will be the first Dutch yoga

centre to offer a course in baby re-

flexology for parents and grandpa-

rents?

● ● ● a 15-metre work of art by

Yvonne Sterk Houtman and Nora van

Klingeren is on display in the ‘Paleis

van Justitie’ at the Prins Clauslaan

60? The work shows the five steps in

the Maslow Hierarchy of Needs. Ad-

mission is free of charge until the ex-

hibition ends on January 3rd.

● ● ● the Facebook page ‘Kattenhulp

Bezuidenhout’ is now online? The

page helps cat owners that have to

leave their pet alone for a while, to

find a willing neighbour to look after

the animal.

As the weather turns crisp

and the holiday lights de-

corating Theresiastraat

enliven the neighbor-

hood, I feel the subtle an-

ticipation of the season

upon me - a season that has been rede-

fined since I’ve called The Netherlands

home. 

From an American perspective, the end

of November is about Thanksgiving - a

uniquely American holiday and feast

that ushers in the Christmas season.

But on Dutch soil, Thanksgiving images

of family and friends enjoying a turkey

dinner are replaced by brightly-attired

dancing Piets, a horse named Amerigo

and the imposing figure of Sinterklaas. 

This strictly Dutch tradition has taken a

fair bit of cultural adjustment. But last

weekend, when a troop of Zwarte Piets

led the coach carrying Sinterklaas

down Theresiastraat, I witnessed the

hope and excitement of young children

seeing, as one Sinterklaas song informs

us, ‘the friend of every child’. Ah! It re-

ally is about the children.

Whereas Sinterklaas can bring about a

sugared frenzy of presents, Christmas

in the Netherlands has a much simpler

agenda: time to celebrate family, at-

tend a church service or concert and re-

flect on the year. Although the

downtown shopping district of The

Hague beckons us to consume this ho-

liday season, the small scale of the Be-

zuidenhout neighborhood keeps the

holiday tradition in perspective.

And speaking of tradition, after Sinter-

klaas and his legions of Piets head back

to Spain, Santa Claus (the Kerstman)

will be the next tall bearded man co-

ming to Theresiastraat on December

13th, there to spread the joy of the sea-

son. May it be a good one for all!

By Kristin Anderson, an author and

blogger who lives in Bezuidenhout

www.kristininholland.wordpress.com

Tall bearded men and tradition

Bezuidenhout App launched

Whether you want to check the latest

offers from the local stores, find a car-

penter just around the corner or read

the latest headlines on the neighbour-

hood, all is possible in the Bezuiden-

hout App. The smartphone

application, launched on December 9,

is unique in the Netherlands and

should stimulate involvement with

the inhabitants of Bezuidenhout. 

A nice calm winter, or freezing sub-zero temperature, it doesn’t matter for the ice

skaters in Bezuidenhout. They can skate to their heart’s content on the skating rink

in front of the KPN tower on the Prinses Beatrixlaan. After staying there until the

end of December, it will be moved to the Spaarwaterveld for a full month of free ska-

ting pleasure. But to make that possible, there are still a lot of volunteers needed. 

Bezuidenhout is home to about 1.500 expats and Bezuidenhout Nieuws would like to say

hello to our ‘foreign’ neighbours and give them some highlights of this edition in 

English. And of course there is Kristin Anderson’s column.

ijsbaan 
in Bezuidenh� t
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Real skating rink

in Bezuidenhout
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Veehda
Douro

Portugal 

Heerlijke wijn Fruit 

Jam, kruidigheid 

chocolade tonen 

fluwelen afdrong.

€ 8,95

Sottano 
Viognier Mendoza 

Argentienie

Fris bloemig 

aromatisch met een 

lange afdrong.

€ 10,95

Vacqueyras
Rhone

Frankrijk

Diep rood mooi zwoel 

stevig breed 

en krachtig.

€ 13,50

Ripasso
Valpolicella 

Veneto Italië

Krachtig doch fruitige 

wijn rijpe pruimen 

kaneel kersen met een 

zachte afdrong.

€ 12,50

Doppio
passo 
Italië

Fiano druif Puglia

Rijk intens en aroma-

tisch met een elegante 

afdronk.

€ 6,95

Sottano 
Cabernet Mendoza 

Argentinie

Stevige diep rode 

wijn cassic specerijen 

zacht en rond.

€ 9,50

Dos Camelidos 
Chardonnay

Chili

Romige aromatische 

elegante wijn met 

dik fruit.

€ 6,50

Tariquet
Classic

Frankrijk

Heerlijke frisse wijn 

stuivend fruit en 

bloemen.

€ 6,25

Theresiastraat 268   2593 AW Den Haag (Bezuidenhout)   06-55 198 897   info@wijnvansteve.nl   www.wijnvansteve.nl

Doos

voordeel

€ 49,50*

Doos

voordeel

€ 58,50*

Doos

voordeel

€ 75,00*

Doos

voordeel

€ 66,00*

Doos

voordeel

€ 37,50*

Doos

voordeel

€ 52,50*

Doos

voordeel

€ 34,50*

Doos

voordeel

€ 33,00* 

Een greep uit de wijnvoorraad

* In
 e

e
n
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o
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n
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Harry van Lent knipt alleen leuke klanten

Als tiener in de jaren zestig op zoek naar

een baan werd Harry van Lent door de

vader van zijn zwager - die zelf een kap-

perszaak had - op het idee van een carrière

in het haar gebracht. Hij kon als leerling-

kapper aan de slag in een zaak in Spoor-

wijk. ‘Elke woensdag stonden de ramen

daar bol van de kinderen.’ Binnen twee

maanden draaide hij volledig mee. Het vak

beviel hem en zo kwam hij achtereenvol-

gens te werken bij kappers aan de Escamp -

laan, de Weissenbruchstraat en in een

nieuwe herenkapsalon van zijn zwager in

Voorburg. Getipt door zijn SRV-man over

een te koop staande kapperszaak in Bezui-

denhout begon Van Lent in 1975 met

Harry’s Barber Saloon voor zichzelf. ‘Dat

was altijd mijn bedoeling, want als be-

diende verdiende je niet genoeg.’ Zijn on-

derneming werd snel een succes. ‘Ik had al

gauw veel vaste klanten, waaronder klan-

ten die ik had meegenomen uit Voorburg.’ 

Het omgaan met mensen geeft Van Lent

nog steeds plezier in zijn werk. ‘En ik heb

altijd leuke klanten gehad.’ Die blijft hij

dan ook knippen. Hoewel hij in de spiegel

geen jonge god meer ziet, heeft Van Lent

als zzp’er nog nooit een dag verzuimd. ‘En

ik ben ook best trots dat ik met mijn één-

manszaakje al die tijd mijn gezin en mij-

zelf heb kunnen bedruipen.’

Door Roeland Gelink

Op 2 januari 2015 is het exact 40 jaar gele-

den dat Harry van Lent zijn herenkappers-

zaak op de hoek van de Stuyvesantstraat

en de Cornelis van der Lijnstraat opende.

Op zijn zestiende als leerlingkapper be-

gonnen, zit hij al meer dan een halve

eeuw in het vak. ‘Dan moet ik het toch

wel kunnen.’ Hoe hij het zolang heeft vol-

gehouden? ‘Door mezelf te zijn, denk ik.’

Harry van Lent heeft een leuke klant in zijn stoel:

Bezuidenhout Nieuws-fotograaf 

Willem Verheijen. 
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Chic

Toen ik in Bezuidenhout ging wonen,

zei dat de meeste mensen niet zoveel.

Dat waren geen mensen uit Den Haag,

want daar had ik nog niet zoveel vrien-

den en kennissen, laat staan familie. Bij

een enkeling deed Bezuidenhout wel

een belletje rinkelen. Gelukkig niet het

bombardement, dat nog wel even on-

losmakelijk met onze wijk verbonden

blijft, maar een heel ander woord: chic.

Bezuidenhout is toch heel chic?

Vreemd. Voor ik in Den Haag neer-

streek, doorkruiste ik per tram de stad

om te kijken hoe al die wijken er in het

echt uitzagen. Als Groninger kende ik ze

slechts van een plattegrond. Ik moest

toch te weten komen waar ik wilde

wonen.

In tram 6 reed ik toen ook door onze

wijk. Wat ik mij herinner: een kerk aan

een kruispunt. Een modern geval uit de

jaren zestig. Dat was dus de Christus

Triumfatorkerk. Een hedendaags monu-

ment, maar chic? Nou nee. Toen ik een

eindje verderop tussen de galerijflats

van een wat oudere nieuwbouwwijk

belandde, heb ik maar snel de tram te-

ruggenomen.

Pas een jaar later kwam ik weer in de

wijk, op zoek naar een koopwoning

waarvoor ik mijn portiekflatje aan de

andere kant van de stad zou verruilen.

Buurman John

Nog steeds: niet chic, dat Bezuidenhout.

Maar ik trof een huis waar ik meteen

verliefd op werd, en nu woon ik hier al-

weer ruim dertien jaar. Met plezier, maar

niet op stand.

Sinds die tijd ben ik natuurlijk wegwijs

geworden in de wijk, en heb ik wel een

vermoeden gekregen waar het vandaan

komt, die associatie met chic. Door Be-

noordenhout misschien? Door mensen

van ver buiten Den Haag op een hoop

gegooid met onze wijk? Lijkt me stug. Er

staan meer villa’s en bij de winkels aan

de Van Hoytemastraat tref je meer oude

dametjes in bont dan in de Theresia-

straat. Maar echt chic?

Nee, dat is het niet. Geen verwarring in

de ruimte, maar eerder in de tijd. En dan

toch weer dat bombardement. Voor de

oorlog woonden veel Bezuidenhouters

op stand, inderdaad: chic, maar sinds de

oorlog staan er van die mooie huizen

nog maar een paar overeind.

Dat is alweer even geleden, en toch

kleeft het hier en daar nog altijd aan

onze wijk: chic. Bezuidenhout is een

goed merk, kennelijk, en een slijtvast

merk ook, dat al jaren stand houdt voor

mensen die niet beter weten.

Wij Bezuidenhouters weten wel beter.

Wij wonen in een prettige wijk. Daar-

voor hoef je niet chic te zijn. Gelukkig

niet.

Wist u dat…
● ● ● het Haags Yogacentrum aan de

Sillestraat als in eerste in Nederland

sinds 31 oktober een cursus babyre-

flexologie voor ouders en grootouders

geeft?

● ● ● Yvonne Sterk Houtman en Nora

van Klingeren een 15 meter lang kunst-

werk tentoonstellen in het Paleis van

Justitie, Prins Clauslaan 60? Het werk

verbeeldt de 5 stappen van de piramide

van Maslow en is nog te zien tot en

met 3 januari. Vrij toegankelijk op

werkdagen na het tonen van legitima-

tie.

● ● ● Wandelclub Haagse Hout nieuwe

leden zoekt? De club bestaat uit 55-

plussers die graag in groepsverband 10

km wandelen. Soms in de buurt, soms

elders in het land. Meer informatie:

mevrouw M.H. Haket, telefoon 070-

3850002.

● ● ● Bezuidenhout Den Haag sinds

kort een eigen Facebookpagina heeft?

Check www.facebook.com/bezuiden-

hout.nl voor alle nieuw(tje)s uit de

wijk. Of om er zelf een nieuwtje of foto

op te zetten. De pagina is eigendom

van het Wijkberaad Bezuidenhout. Na-

tuurlijk kunt u het wijknieuws ook via

Twitter volgen.

● ● ● Kattenhulp Bezuidenhout op Fa-

cebook is gestart? Op vakantie of mis-

schien naar het ziekenhuis? En u weet

niet wat u met de kat moet doen? Mis-

schien kunnen uw buren wel op het

beestje passen.

● ● ● in de Christus Triumfatorkerk op

24 december een Kerstviering is met

het YMCA Gospelchoir? Aanvang: 21:00

uur. Op 25 december is er om 10.00 uur

een gezinsdienst.

Zie voor meer nieuws 

www.bezuidenhout.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 12 januari 2015

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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En hoe goed kent u de wijk?

Waar bevindt zich het hier-

naast 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 Advo-

catenkantoor Mr. E. Fransen.

Heb oog voor detail, 
win een boekenbon!

Het detail in de vorige editie was blijkbaar een moeilijke,

want het is door niemand (!) herkend. Het is een deel van de

belettering op het appartementencomplex Maetstate aan

de 2e en 3e Johan Maetsuykerstraat. 

Bezuidenhoutseweg 50         Tel: 070 – 262 91 96

2594 AW Den Haag        Fax: 070 – 205 11 94

Specialisten in:

Strafrecht

Personen- en Familierecht

Voor een kostenloos kennismaking gesprek bel:

070 262 91 96
Martine WernsenPaul Verweijen

De redactie van 

Bezuidenhout Nieuws

wenst al haar lezers en 

adverteerders geweldige 

feestdagen en een 

zeer gelukkig en 

gezond 2015


