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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

UW SPECIALIST IN MAATWERK TRAPLOPERS

De traploper heeft een comeback gemaakt. Bij ons vindt u moderne, landelijke, elegante, stoere of kleurrijke lopers! In vlakgeweven wol,  

veloursachtige kwaliteiten of sisal, alles is mogelijk. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Traplopers geven uw trap een warme, sfeer-

volle en luxe uitstraling. Ook de traproeden zijn er in vele soorten en maten. Het leggen van een traploper is inmiddels een ouderwetse ambacht 

geworden. Het maken gebeurt nog op de klassieke wijze; de traploper wordt handmatig ingenaaid aan onze werkplaats. Vervolgens wordt de 

loper thuis op uw trap vastgezet met roeden. Dit vergt veel geduld en precisie, met de vakkennis van Deco Home Briedé wordt uw trap een 

kunstwerk. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren.

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 46 wordt 

bezorgd in de week van 17-24 april.

Deadline kopij en advertenties: 2 april.

Redactie

Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 

Marjon Damen, Roeland Gelink,

John Hermse, Mark Hoogland, Evelien

ter Meulen, 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

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

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

Bovenstaande tarieven gelden bij 1 x plaatsen. Bij opdrachten voor 3 of 5 x plaatsen 
profiteert u van aantrekkelijke kortingen. Zie voor een volledig tarievenoverzicht 
www.bezuidenhout.nl (linkerkolom onder de knop Wijkkrant). 
Opmaak van uw advertentie is ook mogelijk. De kosten hiervoor zijn € 12,50 per kwartier. 
Alle bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21 % 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 tijdens het 

bombardement gezien vanaf Voorburg 

(Foto: Haags Gemeentearchief)
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www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

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

HET OPEN VENSTER

DYSLEXIE-SCHOOL

VOOR KINDEREN

MET GROTE DROMEN

Anita van Schie

Tarwekamp 3 - 2592 XG  Den Haag - Telefoon 070 33 50 959

www.hovdenhaag.nl - avschie@hovdenhaag.nl



‘De bibliotheek organiseert veel lessen aan

kinderen over lezen of allerlei leuke (voor-

lees)activiteiten. Kinderen vertellen en

laten ontdekken over wat er in deze wijk

op het einde van de oorlog gebeurde, is

heel iets anders, maar wel heel special. Het

is nu zeventig jaar geleden en er zijn nog

ooggetuigen, dus reden temeer om hier

dit jaar extra aandacht aan te geven’, zegt

bibliotheekmedewerkster Fenny Staver-

man. ‘Kinderen willen nog wel eens druk

zijn tijdens de lessen, maar als het over de

oorlog gaat dan is het stil en willen ze er

meer van weten. Ze vinden het altijd erg

interessant’, vult Eline Zantvoort van het

Haags Gemeentearchief aan. 

Als je vriendje er niet meer is

Zes groepen schoolkinderen van in totaal

vijf basisscholen uit Bezuidenhout en Ma-

riahoeve krijgen begin februari een voor-

bereidingsles in de klas. Zantvoort legt het

programma uit: ‘Aan de hand van foto’s

van de wijk van voor, tijdens en na de oor-

log zullen de kinderen ervaren welke

schade er is aangebracht. Aan de hand van

een schadekaart van de wijk kunnen de

kinderen bekijken of ook hun huis is ge-

bombardeerd. Zo worden ze gestimuleerd

na te denken over wat het met je doet als

je je huis kwijt bent, je spullen weg zijn en

vriendjes of bekenden er ineens niet meer

zijn. Vervolgens zullen zij vragen gaan

voorbereiden die zij later kunnen stellen

aan iemand die het bombardement ook

echt heeft meegemaakt.’

Op 17, 18 of 19 februari gaan de groepen op

bezoek bij de bibliotheek. ‘We zullen de

kinderen ontvangen op de tribune tussen

de boeken. Verschillende ooggetuigen zul-

len op die dagen hun verhaal vertellen. Ze

zijn allemaal in de 80 en hebben het nog

bewust meegemaakt. Ze vinden het erg

belangrijk om het verhaal te blijven vertel-

len. Zeker in deze tijd waarin we ons niet

meer voor kunnen stellen dat zoiets kan

gebeuren. Juist daarom is het van belang

om de kinderen te vertellen wat er is ge-

beurd en welke gevolgen dat heeft gehad’,

meent Staverman. 

Door Mark Hoogland
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‘Als het over de oorlog gaat, zijn kinderen stil’
In samenwerking met het Haagse Gemeentearchief heeft de Bibliotheek Haagse Hout een lespakket samenge-

steld voor schoolkinderen van groep 7 en 8. Ieder jaar houdt de bibliotheek wel een mini-tententoonstelling over

het vergissingsbombardement, maar 2008 was de laatste keer dat er ook werd lesgegeven over het onderwerp. 

Leerlingen van de Liduina basisschool zitten klaar

voor de les in de bieb. (Foto: Ariane Gordijn)

70 jaar geleden: bommen op Bezuidenhout

Stichting 3 maart ’45 wil dit jaar de her-

denking niet ongemerkt voorbij laten

gaan en organiseert naast de officiële her-

denking tal van activiteiten. Denk aan les-

sen voor de basisscholieren in de

bibliotheek in de Theresiastraat waar ook

een kleine tentoonstelling is; een film over

Bezuidenhout van voor, tijdens en na het

Op 3 maart is het 70 jaar geleden dat 56

vliegtuigen 67.000 kilo aan brisantbom-

men op Bezuidenhout wierpen. De gevol-

gen waren catastrofaal: ruim 520 doden,

12.000 daklozen, 3.300 huizen verwoest.

De grootste ramp die Den Haag ooit heeft

getroffen. Bijna een mensenleven geleden

veroorzaakt door een vergissing van geal-

lieerde vrienden. 

bombardement; en een historische wan-

deling die langs plekken in Bezuidenhout

voert die verbonden zijn met de oorlog en

in het bijzonder met het bombardement.

‘Met dit extra hopen we deze ramp niet te

vergeten en het verhaal te kunnen blijven

doorvertellen aan de nieuwe generatie in

de wijk,’ aldus Lia van den Broek van de

stichting. 

Herdenking op zondag 1 maart

De officiële herdenking van het bombardement op Bezuidenhout vindt dit jaar

plaats op zondag 1 maart. Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur: herdenkingsdienst in de Christus Triumfatorkerk

12.00 uur: bloemenhulde bij het monument 

                     Juliana van Stolberg aan de Koningin Marialaan

12.45 uur:  herdenkingsconcert in het Koninklijk Conservatorium. 

Meer verhalen, foto's en feiten over het bombardement, de wijk en de stichting

vindt u op www.bezuidenhout.nl en www.bb45.nl.
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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? 

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

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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Amateur-cineast Jan Heijdra hoefde niet

lang na te denken toen de Stichting 

3 maart ’45 bij hem op de stoep stond met

de vraag of de Haagse Amateur Filmclub

(HAF) een film wilde maken over het bom-

bardement op Bezuidenhout. Als jongen

van zeven was hij getuige van het bombar-

dement, vanuit het Laakkwartier. ‘Die za-

terdagochtend speelde ik buiten. We

zagen in de verte dat de lucht zwart werd.

Tegen de middag kwam er een hele

stroom mensen uit Bezuidenhout met kin-

derwagens en handkarren met huisraad,

op weg naar familie in Rijswijk of Waterin-

gen.’

Getuigen aan het woord

Met drie auto’s van zijn transportbedrijf

hielp zijn vader mee met puinruimen en

als kind kwam Jan Heijdra vaak langs de

verwoeste wijk. De kans om nu een film

over het bombardement en de nasleep te

maken greep de gepensioneerde aanne-

mer dus met beide handen aan. 

Zijn filmclubgenoot Joop Keus ging op on-

derzoek uit en schreef het scenario. Van de

opdrachtgevers kregen de twee de vrije

hand voor de opzet van de film. Tot het

begin van de wederopbouw vertellen ze

over het bombardement en de gevolgen.

Speculaties over de oorzaak van het ver-

gissingsbombardement laten ze achter-

wege. In het laatste deel van de film

komen Bezuidenhouters aan het woord

die op 3 maart het bombardement aan

den lijve ondervonden.

Poem van Ravenswaay bijvoorbeeld. Zijn

vader had een huisartspraktijk op de hoek

van de Laan van Nieuw Oost-Indië en de

Juliana van Stolberglaan. In de film vertelt

hij dat er die zaterdagochtend bij hen een

meisje op de stoep stond dat helemaal

onder het bloed zat. Ze kreeg een plaatsje

onder de trap, waar de familie schuilde tot

ze besloten te vluchten. De volgende dag

bleek het huis er niet meer te staan.

Realistisch maar niet te heftig

Dat is maar een van de verhalen uit de

film, waarvoor de makers meerdere overle-

venden spraken. Met archiefbeelden heb-

ben de makers een zo realistisch mogelijk

beeld proberen te geven van de hectiek

van een bombardement, al hoeven de kij-

kers niet te vrezen voor al te heftige beel-

den. ‘Er zijn mensen die de eerste maan-

dag van de maand al helemaal van streek

zijn door de sirenes’, zegt Heijdra. ‘Zij raken

dat nooit kwijt. Wij willen de mensen ook

niet op stang jagen. Ik verwacht niet dat

mensen gillend de zaal uit lopen.’

Dat wil niet zeggen dat de film de kijkers

onberoerd zal laten, voegt Heijdra eraan

toe. ‘Iemand die toen middenin de vlam-

men heeft gestaan, zal wel zwaar geëmo-

tioneerd kunnen worden.’

De documentaire gemaakt door de

Haagse Amateur Filmclub is op 25 februari

voor het eerst te zien in het Wijk- en Dien-

stencentrum Bezuidenhout, Johannes

Camphuijsstraat 25. Verdere vertoningen

zijn in de Openbare Bibliotheek aan de

Theresiastraat op 2 maart (18.30 uur), 

3 maart (13.30 uur) en 5 maart (10.00 uur).

Door John Hermse

Nieuwe documentaire 

Realistisch beeld van hectiek na bombardement
Zeventig jaar na het bombardement op Bezuidenhout vertellen overlevenden in een nieuwe documentaire wat

ze meemaakten op 3 maart 1945. De film vertelt wat er precies gebeurde op die zaterdagochtend en welke 

gevolgen dat had voor de wijk. Op 25 februari is de première in het Wijk- en Dienstencentrum Bezuidenhout.

In de Amalia van Solms-

straat (ter hoogte van de

nummers 109 en lager)

wordt op 14 maart 1945

huisraad op straat gezet

om te voorkomen dat

die door brand verloren

gaat. 

(Foto: Haags Gemeente-

archief/Stichting 

3 maart ’45)
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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
Merkusstraat 196 - 2593 TR  Den Haag

www.tokosi-pentje.nl - tokosi-pentje@hotmail.com

070 381 61 90

Traditional Indonesia

Traditionele Indonesische keuken

TOKO SI-PENTJE

(Advertentie)
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Met het vergissingsbombardement van 3 maart 1945 is een groot deel van de grandeur

van Bezuidenhout verdwenen. Speciaal voor de 70-jarige herdenking van deze ramp is

met wijkbewoners een wandelroute ontwikkeld. Deze werd op 13 februari geopend door

stadsdeelwethouder Ingrid van Engelshoven, samen met scholieren van de Liduina 

Basisschool, de Nutsschool Bezuidenhout en het Zandvlietcollege.

De 5 kilometer lange wandelroute Bom-

bardement Bezuidenhout ’45 leidt langs

dertien locaties in Bezuidenhout. Daar

laten foto-informatieborden de situatie

voor en na het bombardement zien. Elk

bord bevat ook een ooggetuigenverslag en

een streepjescode. Deze QR-code geeft via

de mobiele telefoon toegang tot een spe-

ciale website www.bb45.nl met uitgebrei-

dere verhalen en filmpjes, bijvoorbeeld

van een opstijgende V2-raket. Met de spe-

ciale kids tour kunnen kinderen vragen be-

antwoorden als hoe lang is een V2-raket?

Wie de route uitloopt, weet niet alleen

veel over de gevolgen van het bombarde-

ment voor de wijk. Volgens wijkbewoner

Alexander Bary, een van de betrokkenen, is

ook veel over de geschiedenis van Bezui-

denhout beschreven. ‘We gaan terug tot

1750, toen de eerste woonhuizen in Bezui-

denhout werden gebouwd.’ ‘Maar het

bombardement is het middelpunt’, valt

collega Pepijn van der Vliet hem bij. ‘Ik

denk dat 90 procent daarover gaat. Dat

was tenslotte het keerpunt voor Bezuiden-

hout.’

Bary en Van der Vliet maken, samen met

Ilonka Novak en Fred Nijenhuis, deel uit

van de Werkgroep Sophiepark. Anderhalf

jaar geleden kregen ze via Lia van den

Broek van de Stichting 3 maart ’45, verant-

woordelijk voor de jaarlijkse herdenking,

de vraag een wandeling voor de wijk te

ontwikkelen. ‘We kregen al direct behoor-

lijk wat steun. De gemeente regelde het

maken en het plaatsen van de borden, van

Staatsbosbeheer mochten we in het

Haagse Bos borden neerzetten, Fonds 1818

financierde de website en het Haags Ge-

meentearchief heeft al onze verhalen ge-

controleerd op historische correctheid en

heeft de foto’s ter beschikking gesteld.

Zonder die steun had het niet gekund.’

‘Alles klopt’

‘We wilden graag dat alles klopt’, zegt Van

der Vliet vastberaden. ‘Als er in het archief

bij een foto stond dat het om huisnummer

19 ging, wilden we dat wel zeker weten.’

Bary: ‘Dan vergeleken we de foto met het

daadwerkelijk ontwerp van de kozijnen of

checkten we een mogelijke afwijking in de

gevels. Zo zijn we bijvoorbeeld ook in oog-

getuigenverslagen onduidelijkheden te-

gengekomen. We nodigen dan ook

iedereen uit, om waar mogelijk onze infor-

matie op de website verder aan te scher-

pen en aan te vullen. We zien het als een

project voor en door alle geïnteresseerden

in het bombardement en Bezuidenhout.’

De wandelroute is speciaal ontwikkeld in

het kader van de 70-jarige herdenking van

het bombardement, maar heeft een blij-

vend karakter. Bary: ‘Het zou fantastisch

zijn als mensen bij de VVV vragen naar

een interessante wandeling in Den Haag

en dan onze historische route door Bezui-

denhout aangereikt krijgen, want er is ook

een wandelkaart van gemaakt.’

Door Patrick Regan

Historische wandeling langs ‘schuldige’ plekken

Andere bijzondere 
wijkwandelingen

Een wandeling met aansluitend een

theatervoorstelling. Dat organiseren

het Diamant Theater en All Things

Nice in het kader van het bombarde-

ment op de wijk. De wandelingen zijn

op zondag 22 februari, en 8 en 15

maart. Ze gaan door het Haagse Bos

en de wijk met een gids en ooggetui-

gen van het bombardement en eindi-

gen in het Diamant Theater met

theatervoorstellingen. 

Op 22 februari zijn dat een presentatie

van Geheim Vogeldagboek 1940-1945,

liederen van Koos Speenhoff en ballet

van Het Dansatelier Den Haag.

Op 8 en 15 maart is er een concertver-

telling rond het thema kleine vergis-

singen met grote gevolgen, met onder

andere de ervaringen van acteur Bram

van der Vlugt tijdens het bombarde-

ment.   

Kijk voor meer informatie: 

www.diamanttheater.nl en 

www.allthingsnice.nl

Tijdreizen door het Haagse Bos. Bos-

wachter Jenny van Leeuwen laat zien

dat de geschiedenis, zoals de antitank-

gracht en de bunkers van de Atlantik-

wall, nog goed zichtbaar is in het bos.

Het bos vertelt in die zin haar reis

door de tijd. En die kunt u meemaken

op 22 maart. Opgeven kan via excur-

sieshaaglanden@staatsbosbeheer.nl.    

Kijk voor meer informatie: 

www.bezuidenhout.nl

Het Gilde Den Haag heeft vanaf april

de stadswandeling Bezuidenhout,

heden en verleden in de aanbieding.

De wandeling onder leiding van een

gids duurt anderhalf uur en start bij

het Centraal Station, loopt via enkele

locaties op de route van Bombarde-

ment Bezuidenhout ’45 en eindigt bij

de bibliotheek in de Theresiastraat. De

wandeling is ontwikkeld in samen-

werking met de Stichting 3 maart ’45. 

Kijk voor meer informatie: www.gil-

dedenhaag.nl

Het beeld van Juli-

ana van Stolberg,

hier nog op het

Louise de Coligny-

plein, bleef overeind

na het bombarde-

ment. (Foto: Haags 

Gemeentearchief/

Stichting 

3 maart ’45)
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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 - www.salonnolliekleijheeg.nl

NIEUWBDR Behandeling
Beauty - Defect - Repair methode

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

Voor aanbiedingen zie de website!

voor             na

voor             na

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

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

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Kwaliteit 
wint 
altijd!
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De zon schijnt vrolijk op de ochtend van

zaterdag 3 maart 1945. Gerrit de Kwaaste-

niet staat op het balkon van zijn slaapka-

mer aan de Jacob Mosselstraat 16. Vanuit

het westen ziet hij in een V-formatie

meerdere vliegtuigen aankomen. Het ge-

luid dat ze maken klinkt zwaarder dan an-

ders. De vliegtuigen vliegen ook veel lager

dan die die ’s nachts wel eens overkomen

op weg naar het oosten. Al snel merkt hij

dat de eerste formatie gevolgd wordt door

een tweede en een derde. En dan gaan bij

de eerste formatie de kleppen open en

laten de vliegtuigen gelijktijdig hun bom-

men vallen. ‘Als het maar geen pijn doet’, is

zijn eerste reactie als hij de dodelijke ‘ei-

tjes’ ziet. ‘WEGWEZEN!’, waarschuwt hij

zijn ouders en vier jaar jongere broertje.

Met hond Cito voorop vlucht het gezin

richting Schenkkade. Op de achtergrond

zware bominslagen. Bij elke dreun wendt

Cito de kop, zijn bek wijd open, de lippen

opgetrokken. De Louise Henriëtte-, de Al-

bertine- en de Agnesstraat zijn dan al vrij-

wel in één klap weggevaagd. Op de

Schenkkade aangekomen is de keuze:

linksaf, naar het viaduct over de Laan van

Nieuw Oost-Indië, of rechtsaf, naar het via-

duct aan het eind van de Adelheidstraat.

Het wordt linksaf omdat Cito die kant op

loopt; weg van het geluid. ‘Dat was ons

geluk, want kort daarop werd het eind van

de Adelheidstraat getroffen door een serie

bommen.’

Puinhopen

’s Middags keert Gerrit De Kwaasteniet

met zijn vader terug naar de Jacob Mossel-

straat, via de Adelheidstraat. ‘Kijk maar

niet naar beneden’, probeert zijn vader

hem te beschermen tegen de aanblik van

menselijke resten. ‘Maar wat wil je als je je

langs bomtrechters een weg moet banen?’ 

In de Jacob Mosselstraat blijken de huizen

nog intact. De hitte afkomstig van de

brandende huizen aan de tegenoverlig-

gende Adelheidstraat, vormt echter, ook

door de westenwind, een bedreiging. ‘Als

een pand van vier verdiepingen in brand

staat, dan lijkt het wel of de Hoogovens in

werking zijn.’ Omdat de straat verder ver-

laten is, besluiten vader en zoon om bij

alle huizen waar de ramen kapot zijn, de

vitrage en de gordijnen weg te halen. ‘Ik

denk dat daardoor de Jacob Mosselstraat

bewaard is gebleven.’

Een ‘goede’ NSB’er

Het gezin De Kwaasteniet is in januari

1943 in de Jacob Mosselstraat komen

wonen. Geëvacueerd uit de Vogelwijk door

de Duitsers vanwege de bouw van de At-

lantikwall, de verdedigingslinie tegen een

invasie van de geallieerden. Gerrit (1929) is

de middelste van drie broers. De oudste,

Nico (1923), zit sinds het begin van de oor-

log ondergedoken in het Westland om te

ontkomen aan tewerkstelling in Duitsland.

Op 21 november 1944, als de Duitsers een

razzia in Bezuidenhout houden, is Nico

echter thuis. Hij kan zich verstoppen in de

ruimte boven de schuifdeuren tussen de

voor- en achterkamer. De jongste broer

Herman (1934) ligt ondertussen zoge-

naamd met diphteritis in bed, bovenop het

luik dat toegang geeft tot de schuilplaats

van Nico. Uiteindelijk komen de Duitsers

niet binnen, omdat ze menen dat een

radio die buiten op de omheining is gezet

door een vorige groep Duitsers, betekent

dat nummer 16 al is doorzocht. Maar daar-

mee is het gevaar nog niet geweken, want

twee deuren verder woont een NSB’er. 

‘Een ‘goede’ NSB’er, volgens mijn vader.

Maar waar ligt de grens tussen goed en

slecht? Tot hoe ver gaat zijn goedheid? Zou

hij mijn broer kunnen verraden? Je bent

voortdurend waakzaam.’ 

Een zelfde gevoel van onzekerheid be-

kruipt hem in december 1944 op de Laan

van Nieuw Oost-Indië. Daar hebben de

Duitsers net drie huizen opgeblazen. In

het donker ziet hij, twee aan twee, twaalf

mensen in vreemde houdingen liggen.

Geëxecuteerd door de Duitsers. ‘Foute

boel, maar moet ik nu hard weglopen of

zachtjes wegsluipen? Hoe val ik het minst

op?’ 

‘Ik heb inderdaad geen normale gebeurte-

nissen meegemaakt en afschuwelijke din-

gen gezien. Het rare is dat je snel over de

eerste schrik heen raakt. Het volgende mo-

ment zit je weer op je fiets met massieve

rubberbanden op zoek naar voedsel of

hout voor de majokachel. Puur omdat je

wilt overleven.’

Door Fred Geelen

Gerrit de Kwaasteniet is 15 als hij de bommen op Bezuidenhout ziet vallen. Het huis waar hij met zijn ouders en

broer woont blijft ternauwernood gespaard, maar bommen en brand zijn in deze tijd niet de enige gevaren.

Gerrit de Kwaasteniet, getuige van het bombardement

‘Als het maar geen pijn doet’

Gerrit de Kwaasteniet op het balkon van de Jacob

Mosselstraat 16. (Foto: Fred Geelen)
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Snel gemeld? 

Snel hersteld!

Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het gratis verwijderen. 

U hoeft het alleen maar te melden.

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffi ti bij komt!

Meld Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 

of neem contact op met Meldpunt 

Graffi ti: meldpuntgraffi ti@denhaag.nl 

of  14 070.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 

aangename, veilige en schone plek om 

in te wonen, werken en leven.

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti
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standsverschil bestaan tussen wijken op

het zand en wijken op het veen, dan was

Bezuidenhout de eerste ‘nette’ buurt op

veen. De woningen waren er ooit zelfs

duurder dan in de Archipelbuurt en het

Statenkwartier, omdat er voor een goede

fundering geheid moest worden en de wo-

ningen aantrekkelijk dicht bij het centrum

van de stad lagen. Zo ontstond er een wijk

met veel individuele woningen met ‘con-

currerende’ gevels en portiekwoningen

met stadse gevelwanden.

Traditionalisten v.s. modernisten

Na 3 maart 1945 was het afgelopen met

het mooie, zo niet stereotiep Haagse Be-

zuidenhout. Bezuidenhout-Midden werd

bijna geheel door het bombardement

weggevaagd. Tijdens de wederopbouw

ontstond er een strijd tussen traditionalis-

ten, die alles wilden terugbrengen naar

het oude, en modernisten, die de ‘vrijgeko-

men’ Bezuidenhoutse grond wilden ge-

bruiken om Den Haag op te stoten in de

vaart der volkeren.

In 1962 werd het wederopbouwplan vast-

gesteld met als belangrijkste elementen:

een centraal station, een verdiepte

Utrechtsebaan en het Prins Bernhard-via-

duct.  

De Utrechtsebaan en het viaduct zorgden

ervoor dat Bezuidenhout-West klem

kwam te liggen. Toen in de jaren zeventig

werd overwogen deze stedelijke spie tot

kantoorgebied te bestemmen, ontstond er

groot protest bij de bewoners. De verant-

woordelijke wethouders luisterden naar

de stem van het volk en zo bleef Bezuiden-

hout-West een woonwijk. 

De geplande werkwijk schoof op naar de

overzijde van de Utrechtsebaan, maar dat

vonden de bewoners van Bezuidenhout-

Midden weer niet zo’n goed idee. De actie

‘Bezuidenhout, geen kantorenwoud’ in de

jaren tachtig werd echter glorieus verlo-

ren: er kwamen kantoren, en veel, op de

Prinses Beatrixlaan. Met enige fantasie

lijkt dit deel van de wijk soms op Manhat-

tan: brownstones (traditionele huizen van

baksteen) in de schaduw van wolkenkrab-

bers. 

Het door het bombardement zwaar ge-

troffen Bezuidenhout-Midden werd gefa-

seerd en gemêleerd volgebouwd, volgens

een nieuw stratenplan, getekend door Wil-

lem Dudok, ook de ontwerper van het

stadhuis van Hilversum. In het minder ge-

teisterde Bezuidenhout-Oost bleef het

oorspronkelijk geplande stadsbeeld aardig

intact. Compact gebouwde portiekwonin-

gen in een afwisselend stratenpatroon

waarin de oriëntatie op het eerste gezicht

nog niet meevalt. Verschillende architec-

ten hebben destijds het stratenplan van

Berlage ingevuld. Het zou interessant zijn

om na te gaan hoe die Berlages uitgangs-

punten overeind hebben weten te houden.

Bezuidenhout is dus een stedenbouwkun-

dige ‘ramp’, in ieder geval een chaos. Maar

als je er eenmaal aan gewend bent is het

er goed toeven.

Door Ad Wouters

Bezuidenhout, een stedenbouwkundige ‘ramp’

Wij Bezuidenhouters wonen in een ste-

denbouwkundige chaos. Huizen van meer

dan honderd jaar oud naast nieuwe retro

wolkenkrabbers; woonblokken naast kan-

toorkolossen; smalle straten naast brede

wegen; intieme pleintjes naast gewone

kruispunten; en dat alles in een stilistisch

allegaartje waar geen stedenbouwkundig

touw aan vast te knopen is. In tegenstel-

ling tot de Vogelwijk, Archipelbuurt, Schil-

derswijk en Morgenstond, om maar eens

een paar Haagse wijken te noemen, heeft

Bezuidenhout geen visuele samenhang en

geen architectonisch-stedenbouwkundige

identiteit. Of die moet juist schuilen in het

gebrek daaraan.

En dat terwijl het voor Bezuidenhout zo

mooi begon.

Uitbreidingsplan Berlage

Rond 1900 groeide de Nederlandse bevol-

king sterk. Velen van hen trokken naar de

stad. Van de grote steden groeide Den

Haag sneller dan Amsterdam en Rotter-

dam, onder meer omdat in regeringsstad

Den Haag het ambtenarenapparaat rap in

omvang toenam. Om die mensen te kun-

nen huisvesten, werden ambitieuze uit-

breidingsplannen gemaakt. Den Haag

gunde die opdracht aan de beroemde

bouwmeester Hendrik Petrus Berlage, die

met zijn plan voor Amsterdam-Zuid al had

bewezen een samenhangend uitbreidings-

plan te kunnen tekenen.

Samenhangend betekende voor Berlage

dat de gebouwde omgeving van architec-

tonisch detail tot stratenplan een eenheid

moest vormen. Een belangrijke inspiratie-

bron waren steden gebouwd volgens de

principes van de Barok: schilderachtig en

monumentaal; het praktische naast het

schone; een stratenpatroon met sterren,

waaiers en vorken; en veel bomen.

Berlage ontwierp een uitbreidingsplan

voor heel Den Haag, maar dat werd slechts

gedeeltelijk gerealiseerd: voor het Zuider-

park (het park zelf), de Laakhaven én Be-

zuidenhout. 

Mocht er in Den Haag daadwerkelijk een

Het bombardement van 3 maart 1945

heeft het uiterlijk van Bezuidenhout

voorgoed gewijzigd. Stedenbouwkundig

gezien veranderde de wijk van een een-

heid in een stilistisch allegaartje. 

Bezuidenhout heeft geen architectonisch-steden-

bouwkundige identiteit. (Foto: Fred Geelen)
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Toko Si-Pentje, beste toko van Nederland

De nieuwe pleinen van Bezuidenhout-Oost 

In plaats van om 11.00 uur gaat Toko Si-

Pentje tegenwoordig om 15.00 uur open.

Ventje Pallencaöe: ‘Het is nu zo druk dat ik

meer tijd nodig heb om alle gerechten

klaar te maken. De uitverkiezing is natuur-

lijk absoluut een erkenning voor mijn

toko, maar ik heb er niets speciaals voor

gedaan. De kwaliteit is als altijd dezelfde.’ 

Het eten is goed van smaak en ‘pedis’

zoals het hoort, oordeelt Indoweb.nl over

Si-Pentje. De trotse uitverkorene stelt er

eer in het niveau van de Indonesische keu-

ken hoog te houden: ‘Ik zie koken als een

ware kunst. Het komt uit je handen. Naast

het zien en het proeven zijn het de han-

den die het gerecht maken. Net als een

schilder die een schilderij maakt.’ 

Tevreden 

De uitverkiezing begin januari heeft niet

alleen geleid tot veel leuke reacties, maar

ook tot nieuwe klanten. Dat zijn niet al-

leen mensen uit de wijk, maar uit heel

Den Haag en wijde omgeving. Aan bezor-

ging aan huis doet Si-Pentje niet. Pallen-

caöe: ‘Ik vind het belangrijk de klanten hier

te zien en contact met ze te hebben. Uit

ervaring (in 2012 was Si-Pentje de beste

toko van Den Haag, volgens de bezoekers

van DenHaagDirect; red) weet ik dat deze

aandacht tijdelijk is. Ik laat mij niet gek

maken. Het is belangrijk tevreden te zijn

met wat je hebt en hoe je het doet. Het is

goed zo. De naam blijft, de kwaliteit blijft

en de mensen weten mij heus wel te vin-

den.’ En hij gaat weer snel de keuken in

om zijn gerechten af te maken. 

Door Mark Hoogland

Enkele enthousiaste buurtbewoners zijn

opgestaan om de openbare ruimte van Be-

zuidenhout-Oost een flinke boost te

geven. Het doel van de werkgroep Bezui-

denhout Pleinen is van Bezuidenhout-Oost

een wijk maken met kwalitatief hoog-

waardige pleinen. Openbare ruimten, ont-

worpen voor en door de eigen bewoners.

Met een grote mate van diversiteit in het

programma, waar de hele wijk van profi-

teert. De eerste ideeën zijn al geopperd:

veel groen, spelen, moestuin, klimmuur,

podium voor een straatfeest. Kortom:

unieke en fijne plekken voor de bewoners

van Bezuidenhout-Oost. 

De aanleiding voor dit initiatief is enerzijds

de gefaseerde vervanging van het riool in

Bezuidenhout, anderzijds de ambitie van

de gemeente om bewonersparticipatie

naar een hoger niveau te tillen. Die hand-

schoen heeft de werkgroep opgepakt. 

Om de plannen en ideeën voor de pleinen

te kunnen realiseren, wordt op dit mo-

ment samengewerkt met het gemeente-

lijk ingenieursbureau en het stadsdeel

Haagse Hout. Daarbij wil de werkgroep

graag ook andere bewoners betrekken.

Heeft u ideeën? Welke mogelijkheden ziet

u voor uw buurt? 

U wordt uitgedaagd om mee te denken

over de inrichting van de pleinen van Be-

zuidenhout. Aanmelden kan via bzh.plein-

tjes@gmail.com onder vermelding van

naam en adres. U ontvangt dan ook (meer)

informatie over het participatietraject en

de bewonersbijeenkomsten dit voorjaar.

Door Ella Schepel

Toko Si-Pentje aan de Merkusstraat is de

‘beste toko van Nederland’. Volgens Indo-

web.nl is Si-Pentje ‘een afhaaltoko met de

service van een vijfsterrenrestaurant’. Ei-

genaar Ventje Pallencaöe heeft het gewe-

ten. De klandizie is zo toegenomen, dat

hij zijn toko voorlopig later opent. 

Het zijn drukke tijden voor Ventje Pallencaöe en

zijn vrouw Ella. (Foto: Ariane Gordijn)

Gezellig toch zo’n plein-

tje? (Artist impression: 

Architectenbureau 

De natuurlijke stad)
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combineert het schrijven met haar andere

hobby’s: ballet, moderne dans en viool

spelen.

Geen spelfouten

Janneke heeft haar boeken laten uitgeven

door Boekscout-Yo!, een uitgever speciaal

voor kinderen. Ze legt uit hoe dat gaat: ‘Als

je een verhaal hebt waarvan je het idee

hebt zo moet het ongeveer goed zijn, dan

stuur je de tekst op naar hun website.

Nadat ze de tekst gelezen hebben, krijg je

feedback. Bijvoorbeeld in de vorm van vra-

gen of opmerkingen dat iets nog wat ver-

duidelijkt moet worden. Ook halen ze

eventuele spelfouten uit de tekst. Om er-

voor te zorgen dat er niet te veel spelfou-

ten in de tekst staan, heb ik eerst mijn

moeder het manuscript laten lezen, voor-

dat ik het opstuurde. Als het manuscript

helemaal is goedgekeurd, mag je op een

website een foto kiezen op basis waarvan

ze de omslag van het boek maken en moet

je een foto van jezelf opsturen die ach-

terop het boek komt te staan.’

Janneke, die in de tweede klas van Gymna-

sium Novum in Voorburg zit, is nog niet

met een nieuw boek bezig. Wel met een

verhaal, maar of daar een boek in zit, dat

weet ze nog niet. Of ze later schrijfster wil

worden (of eigenlijk blijven) evenmin.

‘Misschien blijf ik het er bij doen.’

Door Marjon Damen

Bijzondere buur Janneke Robers

'Ik kan altijd en overal wel schrijven’  

Janneke Robers is een echte Bezuiden-

houtse. Al haar hele leven - dertien jaar

lang - woont ze in de Adelheidstraat. Daar

schreef ze ook twee boeken die in 2014

zijn uitgegeven. Janneke: ‘Ik heb schrijven

altijd al leuk gevonden. In het begin waren

het korte verhaaltjes, vooral voor mezelf of

voor school bedoeld. Maar ik heb ook ver-

halen verkocht tijdens de vrijmarkt op het

Spaarwaterveld. En laatst heb ik een ver-

haal voorgelezen aan de kinderen van de

buitenschoolse opvang van mijn zusje.

Het idee om een boek te schrijven kreeg ik

toen bij het Jeugdjournaal een meisje ver-

telde dat ze een boek had uitgegeven.’

‘Dertiendelig rood’

Janneke leest graag. Haar favorieten zijn

de boeken van jeugdthrillerschrijfster Mel

Wallis de Vries en de fantasyserie ‘De

grijze jager’ van John Flanagan. Met het

zelf verzinnen van een verhaal , waarbij ze

zich richt op kinderen vanaf ongeveer tien

jaar, heeft ze geen moeite: ‘ Het komt ge-

woon. Het zit in mijn hoofd, dan ga ik zit-

ten en schrijf het op.’ Haar eerste boek

‘Alleen?!’, over twee meisjes die ieder hun

ouders zijn verloren en vriendschap slui-

ten, verscheen in het voorjaar van 2014.

Haar tweede titel ‘Dertiendelig rood’, over

een meisje dat wordt gepest, werd in de-

cember gepubliceerd. Over ‘Alleen?!’ deed

ze ongeveer twee jaar. Het tweede boek

ging een stuk sneller: ‘Ik begon op de laat-

ste dag van de zomervakantie en in de

herfstvakantie liet ik het mijn beste vrien-

din lezen. Zij had nog wat goede tips, die

heb ik verwerkt en daarna het manuscript

opgestuurd. In december was het boek

klaar. Dat ging best snel, ook omdat ik ei-

genlijk altijd en overal wel kan schrijven.

Zo heb ik, als we in het weekend ergens

naartoe gingen, stukken in de trein ge-

schreven. Wel heb ik dan het liefst zo min

mogelijk mensen om me heen, want soms

moet ik een stukje hardop lezen om te

checken of de zin goed loopt.´ Janneke

Janneke Robers is nog maar dertien jaar en heeft al twee boeken op haar naam staan. Het schrijven gaat haar

gemakkelijk af. Dus waarschijnlijk komt er nog een derde boek.

Janneke Robers: ‘Het komt gewoon. Het zit in

mijn hoofd, dan ga ik zitten en schrijf het op.’

(Foto: Willem Verheijen)

Kijk voor meer informatie op 

http://jannekerobersboeken.jimdo.com/

https://www.facebook.com/jannekerobersboeken
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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 

van... BezuidenhoutParels
Na zes succesvolle Pareljaren organiseert het Parelteam van Wijk-

beraad Bezuidenhout dit jaar opnieuw de Parelroute. Op 6 juni

stellen bewoners weer hun huis of atelier open voor het publiek.

Zo kon er de afgelopen jaren genoten worden van diverse muziek,

sieraden, schilderkunst en glas in lood. Of het proeven van wijnen,

het bekijken van oldtimers en het creëren van een creatieve groen-

tetuin met kinderen. 

Veel van deze Parels zullen ook tijdens de komende Parelroute

weer van de partij zijn. Maar we zijn ook op zoek naar nieuwe 

Parels in de wijk. Iedereen is natuurlijk van harte welkom en vooral

ook Parels voor kinderen. Aanmelden kan voor uiterlijk 15 maart

a.s.. Het aantal Parels is beperkt (commerciële deelname is uitge-

sloten).

Deelname als Parel is gratis. Voor publiciteit rond deze dag wordt ge-

zorgd. Aanmelden bij: Parelteam van Wijkberaad Bezuidenhout. Tel.:

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

bespreekt het Parelteam de mogelijkheden met u.

Wordt u ook een Parel van Bezuidenhout?

Op zaterdag 6 juni vindt de jaarlijkse Parelroute van Bezuidenhout
plaats. Woont u in de wijk en heeft u een bijzondere passie, hobby,
verzameling of gave die u graag met uw wijkgenoten wilt delen?
Meld u dan voor 15 maart aan als Parel. 

Door weer en wind? Een oppepper voor de vermoeide huid! 

Nu: 6 x 30 min microdermabrasie ipv 198 euro nu: 150 euro! Stuur een

mail naar info@beautydenhaag.nl en vermeld actiebzh, je krijgt dan een

email met meer informatie en een link om een afspraak te maken. 

Alleen geldig van 1 februari tot 1 juli 2015. Max 1 per klant. 

Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
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Duurzaam Bezuidenhout

Inholland schenkt koffie uit composteerbare bekers
De vestiging van Hogeschool Inholland aan de Theresiastraat schenkt sinds kort kof-

fie uit de automaat in een op het eerste oog normaal bekertje. De koffie smaakt

prima. Het bekertje is gemaakt uit vezels van suikerriet en daardoor composteer-

baar. 

‘Deze bekertjes zijn een proef’, vertelt

Monique Koelewijn , hoofd Facilitaire

Zaken en Vastgoed van Inholland. ‘Als

hogeschool willen we graag duurzaam

bezig zijn om zo het milieu zo min mo-

gelijk te belasten. Ons uitgangspunt

daarbij is wel dat maatregelen technisch

mogelijk en economisch rendabel zijn.

De koffieautomaten werken met beker-

tjes die daarvoor op maat zijn gemaakt.

De composteerbare bekertjes passen er

echter niet in en plaatsen we daarom

naast de automaten in stapeltjes. Echt

duurzaam is om de bekers na gebruik

ook gescheiden af te voeren. Daarvoor

hebben we geëxperimenteerd met af-

valbuizen, maar daar kwamen naast de

bekers helaas teveel andere zaken in te-

recht om dat te kunnen doen.’ 

Warmte-koudeopslag

Het gebouw van Inholland aan de There-

siastraat stamt uit 2002. Koelewijn: ‘In

het ontwerp zijn materialen toegepast

als isolerend glas en recyclebaar staal.

Voor de verwarming en koeling zetten

we onder meer warmte-koudeopslag in.

Die bevat in de zomer warm water om in

de winter het gebouw te verwarmen. In

de winter wordt er juist koud water in

de bron gepompt en opgeslagen, zodat

we dat in de zomer kunnen gebruiken

voor de koeling van het gebouw.’ 

Groene stroom

De vloerbedekking in de hogeschool is

100 procent recyclebaar. Ook medewer-

kers doen suggesties voor verdere ver-

duurzaming van het pand. ‘Zo stelde een

medewerker ooit voor om te werken

met twee gescheiden waterstromen,

een voor het drinkwater en een voor

spoelwater. Dat is in een bestaand ge-

bouw helaas technisch zeer lastig en

daarmee economisch niet rendabel,’

stelt Koelewijn vast. Met het grote 

dakoppervlak lijken zonnepanelen voor

de hogeschool aan de Theresiastraat op

het eerste gezicht een interessante

optie. Dat is toch niet het geval. Koele-

wijn: ‘Onze hogeschool heeft behalve in

Den Haag ook in andere steden vestigin-

gen. Als grootverbruiker kopen we daar-

voor groene stroom in. Die schaalgrootte

heeft ook een financieel voordeel. Dat

maakt de terugverdientijd van zonnepa-

nelen veel te groot.’

Energiebewust

Net als particulieren probeert de hoge-

school het stroomverbruik te beperken.

Koelewijn: ‘Wij hebben bijvoorbeeld

extra zuinige computers. Voor de verlich-

ting hangen waar mogelijk spaarlampen

en bewegings- en lichtafhankelijke sen-

soren. Momenteel laten we een van

onze studenten onderzoeken hoe we de

gebruikers van ons gebouw nog verder

kunnen aansporen tot energiebewust

gedrag. Weten is een ding, het gaat om

doen wat redelijk is en duidelijk maken

wat je van elkaar mag verwachten.’

Prima koffie uit composteerbare bekertjes.

(Foto: Max Koninkx)

Bespaar energie en geld

Wilt u weten wat investeren in een duurzame woning u kan opleveren? Bezoek

dan de website duurzaambezuidenhout.nl. Daar vindt u onder meer duurzame

adviezen voor een aantal in Bezuidenhout veel voorkomende typen woningen: de

portiekwoning, het naoorlogse flatgebouw en het herenhuis. Handig voor huisei-

genaren nu het energielabel verplicht is.

En kijk ook eens op de Facebookpagina van Duurzaam Bezuidenhout. Daar delen

wijkbewoners hun ideeën over en ervaringen met duurzaam. Deel ook uw duur-

zame tips of activiteiten via de Facebookpagina of de website van Duurzaam Be-

zuidenhout. Want werken aan een duurzamer Bezuidenhout dat doe je niet

alleen. U met ons en wij samen met u maken het mogelijk. 

Agenda

Activiteit: Dag van de aarde 2015

Datum: Zaterdag 18 april 2015

Locatie: Christus Triumfatorkerk, 

Juliana van Stolberglaan 154,11:00-

16:00 uur

Een jaarlijkse dag met activiteiten

die mensen bewust maken van het

bijzondere van de aarde en het leven

daarop. Toegang is gratis. Alle leeftij-

den zijn welkom.

Door Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout



______________________________________________________

Notariskantoor Grijmans | Dierckxsens 
Bezuidenhoutseweg 237-239, 2594 AM ’s-Gravenhage 

T 070 262 92 67 F 070 262 92 69 E info@gdnotaris.nl 
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Nico Gillisse had al sinds 1947 een patat-

kraam op de Haagse markt, toen hij in

1955 aan de Stuyvesantstraat een tweede

zaak begon. 'Die patatkraam was direct

een onwijs succes en al snel te klein', ver-

telt zoon Paul Gillisse aan de stamtafel.

Zijn vader hoefde dan ook niet lang na te

denken toen het pand op de hoek van de

Stuyvesantstraat en de Johannes Cam-

phuijsstraat - waar eerder een Albert Heijn

was gevestigd – leeg kwam. 'Hij kocht

meteen het hele pand, verhuurde de twee

woningen boven en wij gingen achter de

zaak wonen.'

Swiebertje

De patat van Nico’s Snackbar is gemaakt

van aardappels die direct van de boer

komen en die worden gebakken volgens

eigen recept. Dat levert friet op met een

ietwat zoete smaak en een krokant

korstje, die binnen de kortste keren ook

Bezuidenhout en andere bijzondere klan-

ten wist te bekoren. 'Hier verderop had je

vroeger het café van Jan Retel’, vertelt Paul

Gillisse. ‘Daar kwamen in die tijd bekende

mensen, zoals Joop Doderer en Lou Geels

(acteurs, vooral bekend als respectievelijk

Swiebertje en Bromsnor in een in de jaren

zestig populaire tv-serie; red.) en Piet Bam-

bergen (komiek in het duo De Mounties;

red.). Die aten regelmatig bij ons een pa-

tatje en werden vrienden van mijn vader.

Als kind heb ik zelfs nog een keer bij

‘Bromsnor’ gelogeerd op De Kaag. Met

zulke klanten krijg je natuurlijk een be-

paalde sfeer in de zaak.'

Ook ijs

De versgefrituurde patat en de gezellig-

heid maakten van Nico's Snackbar een po-

pulair adres, en niet alleen voor mensen

uit de wijk. Een klantenbinder was de

stempelmenukaarten waarmee zes keer

met korting kon worden gegeten. 'Mijn

vader was ook altijd bezig mannen en

vrouwen aan elkaar te koppelen’, herinnert

Gillisse zich. ‘Die zette hij dan samen aan

een tafel. Maar zodra ze trouwden, was je

ze wel kwijt als klant', grinnikt hij.

Vanaf eind jaren zeventig reden er ijsco-

karretjes van Nico's Snackbar door Den

Haag. 'Wij maakten al zelf ijs en kregen

van een ijsboer de vraag of wij dat ook

niet voor hem konden doen. Op een gege-

ven moment reden er twaalf karretjes van

ons rond. IJs leveren doen wij nog wel,

maar zelf karretjes laten rijden niet meer.

Die karretjes waren altijd stuk.'

Aardappeleters

Paul heeft net als zijn broers Kees, Nico en

Martin van kinds af aan meegeholpen in

de zaak. Sinds hij met Martin het bedrijf

runt, is de snackbar een paar keer ver-

bouwd. 'Daarbij zorgen we ervoor dat er

niet te veel verandert en dat we de sfeer

vasthouden. Zo nemen we een nieuwe

oven, maar wel van het oude vertrouwde

merk.' Wat ook niet verandert, is dat Nico's

Snackbar nog steeds wordt gefrequen-

teerd door bekende Nederlanders. Kijk bij-

voorbeeld naar de documentaire De

aardappeleters van Arno Hagers met pro-

minente rollen voor Thomas Lieske (schrij-

ver en dichter) en Rinus Gerritsen, bassist

van de Golden Earring. 'Rinus Gerritsen

werd de eerste keer door zijn verwar-

mingsmonteur meegenomen. En als je

hier eenmaal binnen bent geweest, ben je

het haasje', verzekert Paul Gillisse.

Nico's Snackbar fungeert ook wekelijks als

locatie in de column van cabaretier Sjaak

Bral in AD Haagsche Courant. 'Sjaak komt

hier meestal op zondag of maandag om

inspiratie op te doen, al heeft hij ook een

dikke duim.' 

Over de toekomst van de zaak zegt Paul:

'Martin is nu 67. Ik ben vijf jaar jonger en

ga nog vier of vijf jaar door. In de tussen-

tijd hopen we een van de kinderen van

Martin te enthousiasmeren om het over te

nemen. Zijn zoon kookt nu bij de Wasse-

naarse Golfclub ook voor Willem-Alexan-

der en Maxima, dus wie weet.'

De documentaire De aardappeleters is te

zien op: www.nicossnackbar.nl.      

Door Roeland Gelink

Op 21 januari was het exact 60 jaar gele-

den dat Nico Gillisse aan de Stuyvesant-

straat Nico's Snackbar begon. Al zes

decennia voorziet de familiezaak niet al-

leen tal van Bezuidenhouters van versge-

bakken patat, ook is het een populaire

pleisterplaats voor bekende Nederlan-

ders.

Paul, Nico en Martin Gillisse (v.l.n.r.): ‘Als je hier

eenmaal binnen bent geweest, ben je het haasje.'

(Foto: Ariane Gordijn)

Nico’s Snackbar: 60 jaar aardappeleters



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

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

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

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

Stijl & Traditie Uitvaartzorg

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.

 

Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.

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

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

Ook al bent u nu nog niet van plan uw

woning te verkopen, toch is het zinvol

om hem goed te onderhouden en te in-

vesteren in meer luxe, ruimte en vooral

isolatie.

Daar heeft u om te beginnen zelf veel

plezier van. Een mooie keuken, een luxe

badkamer of isolatie, het maakt uw huis

nog comfortabeler. Bovendien zorgt iso-

latie voor een lagere energierekening.

Dubbelglas, vloerisolatie of zonnepane-

len, alles helpt. De gemeente heeft sub-

sidiepotjes voor het energiezuiniger

maken van uw woning. Kijk voor de mo-

gelijkheden op www.denhaag.nl bij ‘sub-

sidies wonen en bouwen’. 

Verder is het op die manier een stuk

makkelijker als u uiteindelijk toch gaat

verhuizen. Een jaar of tien geleden

maakte het niet veel uit of een woning

wel of niet was opgeknapt. Verkocht

werd hij toch wel en meestal met een

mooie winst. Nu zien we het omge-

keerde: verouderde woningen verkopen

moeilijker. Goed opgeknapte apparte-

menten zijn veel meer in trek en men is

bereid er een goede prijs voor te betalen.

Kopers gaan voor het gemak en er is

ruime keuze; voldoet een woning niet

aan de eisen, dan valt hij af. 

En dan is er sinds kort ook het verplichte

energielabel. Bij verkoop of verhuur is

een label verplicht op straffe van een

boete van maximaal 405 euro.

Isolatie zorgt voor een beter energiela-

bel. Wellicht heeft u als huiseigenaar al

een brief ontvangen met daarin een

voorlopig energielabel, gebaseerd op het

bouwjaar van uw woning. Hebt u ener-

giebesparende maatregelen genomen,

dan kunt u met uw DigiD de betreffende

nota’s uploaden, een deskundige selecte-

ren die het bewijs gaat controleren en zo

een beter energielabel krijgen. 

Kortom, opknappen loont! Zelfs al bent u

nog niet van plan om uw woning te ver-

kopen.

Uiteindelijk wees het stadsbestuur het

terrein toe aan de Gereformeerde Kerk.

Vóór het oorlogsgeweld had daar een

voornaam herenhuis gestaan, dat later

een herstellingsoord voor vrouwen en

meisjes werd. In 1943 werd het pand ver-

bouwd tot een ‘bazar’ in luxe en huishou-

delijke artikelen.

Eind 1958 stemde de kerkenraad in met

een ontwerp van architect Drexhage voor

een nieuw te bouwen gebedshuis. Dit

bracht veel weerstand teweeg bij de kerk-

gangers en de bewoners in de directe om-

geving. Vooral de 42 meter hoge

vrijstaande witte klokkentoren ontmoette

veel kritiek. Toch kregen de voorstanders,

onder de indruk van het speciale lichtef-

fect van de verticale glasspleten tussen de

144 stenen pilasters van het kerkgebouw

zelf, de overhand.

De naamgeving werd eveneens onder-

werp van felle discussie. Dit noopte de ker-

kenraad tot het uitschrijven van een prijs-

vraag. Uit de vele inzendingen kwam de

naam ‘Christus Triumfator’ als overwin-

naar tevoorschijn. Nadat alle strijd 

was gestreden, werd het 

monumentale geesteskind 

van Drexhage op 21 maart 

1962 officieel in gebruik 

genomen.

Door Carel Wiemers 

(tekst en illustratie)

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.

opknappen loont
Ed Schmidt van Are 

(Foto: Fred Geelen)

Omstreden kerk als blikvanger op kruispunt van wegen
Nauwelijks waren de rookwolken van het Britse bombardement op Bezuidenhout in maart 1945 opgetrokken of

er ontbrandde bij de herinrichting van de wijk opnieuw een heftige strijd om de meest begeerde plekjes. Het

meest omstreden stukje grond op de hoek van de Juliana van Stolberglaan en de Laan van Nieuw Oost-Indië bleef

daardoor lange tijd braak liggen.



Wat doen waterschappen?

Het hoogheemraadschap van Delfland onderhoudt de dijken en

de waterkering, zuivert het oppervlaktewater en voorkómt dat

inwoners natte voeten krijgen. Er is heel veel mogelijk. Maar niet

alles moet meteen, en niet alles wat mogelijk is, moét. 

Waarom stemmen?

Zonder betrokken, deskundige en lokaal gebonden mensen

wordt het weer oude politiek. De Algemene Waterschapspartij

staat voor gezonde financiën en een modern bestuur. Voor info

070-3473894

En op wie dan?

Antoinette Jans is nummer twee op de lijst. Ze vertelt: “Als je op

de kosten wilt letten is het handig iemand met ervaring in finan-

ciën en bestuur te hebben. Dat ben ik. En ik draai al zes jaar mee

bij Delfland.” 

“Ik sta voor duurzaamheid en veiligheid, voor de juiste prijs. Als ik

me ergens voor inzet, net als voor het burgerinitiatief Gevaarlijke

oversteek IJsclubweg, komt het ook van de grond. Iedereen kan

mij direct bellen. Kortom: uw stem klinkt door!” 
www.algemenewaterschapspartij.nl 

Op 18 maart a.s. zijn er weer wa-

terschapsverkiezingen. U krijgt

twee stempassen. Eén voor 

provinciale staten en één voor 

de waterschappen.

(advertorial)
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Did you 
know that…
● ● ● Bobby van Galen, citizen of Be-

zuidenhout and founder/owner of

the tram restaurant Hoftrammm, has

been named ‘Food & Beverage Profes-

sional of the Year’ for the coming

year?

● ● ● every Monday you can enjoy a

delicious three-course meal in the

‘Wijk en Dienstencentrum’ cooked by

an enthusiastic group of volunteers?

Start: 12.15 p.m. Price per meal: 6 euros

(if you buy your ticket in advance

from the Centrale Informatiebalie,

phone: 3477297) or 7,50 euros at the

door. The organisation is still looking

for volunteer chefs.

● ● ● at the ‘stadsboerderij Reigers-

hof’ there is now a clothing and tex-

tile drop point? There you can get rid

of your used clothes or old curtains. 

● ● ● The ice skating rink that was lo-

cated in the Beatrixlaan last Decem-

ber and on the Spaarwaterveld in

January has been a great success. The

rink was opened for a total of 202

hours, attracted over 3000 children

and more than 1000 supervisors/pa-

rents. About 50 volunteers, who spent

a total of 421 hours working on the

project, were instrumental during the

event. 

Have you ever wondered

why Bezuidenhout has

such an eclectic mix of ar-

chitectural styles? Turn of

the 20th century flats

suddenly give way to una-

dorned residences. Contemporary

structures of metal and glass jut into

the skyline in one area, while Art Nou-

veau buildings from the early 1900s

(think Dealer in Horses building on

Theresiastraat) create an entirely diffe-

rent sphere.

This eclecticism has less to do with re-

novation-happy city planners, than

with the bombing of March 3rd, 1945

during World War II, a.k.a. het Bombar-

dement van Bezuidenhout. Bombs that

fell from the sky that day were not

from German planes but from the En-

glish planes of the allies. They were ai-

ming for German mobile rockets

hidden in Het Haagse Bos, but grossly

missed their mark.

Sixty-seven tonnes of high-explosive

bombs were dropped on Bezuidenhout.

During the bombing and ensuing fires,

more than 525 people died, and 250

were severely injured. Buildings that

survived the horrific bombing soon fell

to fire, leaving thousands homeless

and the neighborhood forever

changed.

Nel Driesprong, a longstanding resi-

dent of Bezuidenhout, was 11 years old

when the bombs fell. She shared the

following about that day:

‘My father, mother and sister were cy-

cling over the bridge by Overschie (Rot-

terdam) when the bombing of

Bezuidenhout was in full swing. Half-

burned letters fell from the sky. One

was addressed to a house just around

the corner from the family home. That

evening they headed back to our

neighborhood. Unbelievably, our home

was still standing.’

Each year, Stichting 3 Maart 1945 holds

a commemoration day to remember

the victims, honor the survivors and

bring attention to the devastation war

wields on society.

Details:

Sunday, March 1st, 2015

10:00 a.m.  Service, Christus 

                      Triumfatorkerk

12:00 p.m.  Flower planting, statue of 

                      Juliana van Stolberg on 

                      the Koningin Marialaan 

12:45 p.m.   Commemoration concert, 

                      Koninklijk Conservatorium

By Kristin Anderson, author and blog-

ger who lives in Bezuidenhout

www.authorkristinanderson.com

The bombing of Bezuidenhout, seventy years ago, on 3 March

1945, remains the biggest disaster in the history of The Hague.

Stichting 3 maart ‘45, responsible for the annual commemora-

tion, has planned numerous activities to ensure this day does

not go by unnoticed. They have developed lesson plans for pri-

mary schools in the neighbourhood; organised a small exposi-

tion in the library in the Theresiastraat; will show a film about

Bezuidenhout before, during and after the bombing; and will

lead an historic walk through Bezuidenhout.

(Photo: Haags Gemeentearchief/Stichting 3 maart ’45)

One mistake that forever
changed Bezuidenhout
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Commemoration of bombing 



HAAGLANDEN HUISDIEREN CREMATORIUM kan de crematie geheel

overeenkomstig uw persoonlijke wensen verzorgen.

Sinds 1983 verzorgen wij crematies van huisdieren. Een passend en
waardig afscheid helpt bij het verwerken van het verlies van uw huisdier.
Wij beschikken over ruimtes waarin u met elkaar afscheid van uw huis-
dier kunt nemen.

U heeft keuze uit een groepscrematie of individuele crematie. 

Bij een groepscrematie ontvangt u een schriftelijke bevestiging en wordt
de as door ons verstrooid over zee. 

Als u kiest voor een individuele crematie wordt uw huisdier apart gecre-
meerd. U bepaalt dan zelf wat u met de as wilt doen, van zelf uitstrooien
tot een mooi plekje bij u thuis of in de tuin. Hiervoor hebben wij een zeer
ruime keuze aan urnen. Het is ook mogelijk de as in een sieraad of een
tatoeage te verwerken.

Tijdens onze openingstijden kunt u uw huisdier zelf komen brengen en
worden uw wensen voor de crematie besproken. In het geval dat u niet

zelf met uw huisdier naar ons toe kan komen kunnen wij voor het ver-
voer zorgen, zowel vanaf uw huis als vanaf de dierenarts. Als uw huisdier
dan bij ons is aangekomen nemen wij contact met u op en nemen wij de
wensen voor de crematie met u door.

HAAGLANDEN HUISDIEREN CREMATORIUM is gevestigd aan de 
Orionstraat 8 in Den Haag (Binckhorst).
Ons crematorium is op werkdagen geopend van 09.00 uur tot 21.00 uur
en in de weekenden en op feestdagen van 14.00 uur tot 18.00 uur.
Daarnaast zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 
070-3825500. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website
www.haaglandencrematorium.nl.

Jarenlang maakt uw huisdier deel uit van uw gezin. Als de tijd van

overlijden komt is dat een emotionele periode. Het is heel belangrijk

om deze periode op een waardige en liefdevolle wijze af te sluiten.

Een waardig afscheid van uw huisdier
(advertorial)

Met extra opstelplaats, Carpentierstraat 71 R. (5,6 x 2,8 m.) 

Inrijhoogte 2,26. Elektra. Direct achter de Theresiastraat. 

Langezaal Makelaars 070-385 11 01

T E  KO O P  G A R AG E B OX
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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 op de Schenkkade in 1935 en nu. 

ThansToenToen

De deelnemers aan de cursus doen Ste-

wart denken aan haar vroegere werkgever,

de Verenigde Naties: ‘De cursisten komen

uit tal van landen: Servië, Moldavië, Tsje-

chië, India, Irak, Mexico, Colombia, Chili,

Peru, Kazakhstan, Rusland, Italië, Spanje,

Marokko, Nigeria, Maleisië en Indonesië.’

De cursus blijkt hechte banden te smeden.

Stewart: ‘We maken soms samen huis-

werk en organiseren ook buiten de cursus

dingen, zoals een familiebarbecue. Zo zijn

veel vriendschappen ontstaan. En onze le-

rares is geweldig.’

In de vervolgcursus waar ze inmiddels

mee is begonnen, ligt de nadruk op het ac-

tieve gebruik van het Nederlands. ‘Voor

Kerstmis hebben we ouderen, die ook ge-

bruik maken van het wijk- en dienstencen-

trum, uitgenodigd voor een ontmoeting.

We hebben niet alleen Nederlands met

hen gesproken, maar ook getrakteerd op

gerechten uit onze landen.’ 

Een van de redenen voor Stewart om door

te gaan met Nederlandse les, is dat ze een

actieve rol in de gemeenschap wil spelen.

'Ik zou nog eens als vrijwilliger met oude-

ren willen werken.'

Meer informatie: www.denhaag.nl/en/re-

sidents/to/Taal-in-de-Buurt-3.htm

Door Roeland Gelink

Taal in de Buurt 
Taal in de Buurt is een praktische cursus Nederlands in 24 lessen voor wijkbewoners 

die de taal nog niet goed beheersen. Toen Charity Stewart er na de verhuizing vorig 

jaar met haar gezin van Canada naar Bezuidenhout van hoorde, was ze direct 

geïnteresseerd. 'Den Haag is nu ons thuis, daarom wil ik ook deel uitmaken van de 

gemeenschap.' 

Charity Stewart. (Foto: Ariane Gordijn)

De cijfers. 202 uur was de baan open.

Ruim 3000 kinderen hebben ge-

schaatst. Ruim 1000 begeleiders/ouders

waren aanwezig. 48 uur maakten scho-

len er gebruik van. 421 uren zijn gevuld

door vrijwilligers. 60 liter huisgemaakte

erwtensoep is gratis genuttigd. 1 pleister

is geplakt en 1 zwaar gekneusde enkel

behandeld. 6 paar handschoenen en 3
mutsen zijn blijven liggen. 400 meter

plakband is er om de strobalen gegaan.

12.000 kilo schaatsbaan is getild, ver-

sjouwd, geplaatst en opgeborgen 

door vrijwilligers. (De baan van 3000 kg

is 2 x gelegd en 2 x opgeborgen).

Bezuidenhout on
Ice groot succes
De schaatsbaan die in december aan de
Beatrixlaan en in januari op het 
Spaarwaterveld heeft gelegen, is een
groot succes gebleken. Mede dankzij 
ongeveer 50 vrijwilligers. 

(Fo
to
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Wat moet er gebeuren?
Plannen van de op- en afbouw 
Huidige en nieuwe vrijwilligers vragen voor op- en afbouw en het
toezichthouden. 

Je bent (mede-)aanspreekpunt voor de schaatsbaanvrijwilligers
Een draaiboek voor opbouw, verhuizing en toezicht is deels aan-
wezig, evenals de website www.ijsbaantje.nl. Alles verdient nog
enige verfijning en aanvulling.

Heb je interesse, meld je dan aan om Bezuidenhout on Ice te orga-
niseren. Aanmelden via e-mail naar: ijsbaantje@bezuidenhout.nl

Vrijwilligers gezocht!!
Wie wil volgend jaar ruim 3000 kinderen fit, gezond en blij maken
met Bezuidenhout on Ice? Het wijkberaad zoekt vrijwilligers voor
de organisatie van de schaatsbaan voor volgende winter. We zoeken
naar een vaste groep om de kinderen te kunnen laten schaatsen.

‘Komen er straks van die kolossale vrachtwagens?’
Rond de zomer hoopt Hoogvliet zijn vestiging in het voormalig sportcentrum aan de Theresiastraat te openen.

Tijdens een informatieavond voor omwonenden op 20 januari maakte de grootgrutter een deel van de plannen

bekend en probeerde een aantal zorgen van bewoners weg te nemen. 

Hoe de nieuwe Hoogvliet-vestiging er pre-

cies gaat uitzien, kan Riny Kouwer van

Hoogvliet Beheer nog niet zeggen. Qua

winkelruimte zal de supermarkt ongeveer

net zo groot zijn als de Albert Heijn aan de

Theresiastraat 75. Wel is duidelijk dat

Hoogvliet het pand, een rijksmonument,

goed tot zijn recht wil laten komen. Zo zul-

len alle binnenmuren en de systeempla-

fonds verdwijnen, zodat er een grote open

ruimte ontstaat die in het midden ruim elf

meter hoog is. Kouwer: ‘De mooie details,

zoals de bogen, willen we zichtbaar

maken.’ Wat er met de mooie vloer gaat

gebeuren, wil een dame weten. ‘Die blijft’,

verzekert Kouwer. ‘ Oh, gelukkig. Want

daar zat ik wel over in hoor.’ Wel wordt de

entree aangepast; de drempel gaat weg.

Over de reclame op het pand wordt nog

nagedacht, daarbij zal rekening worden

gehouden met de monumentstatus en

het feit dat de voorkant, inclusief de win-

kels, van een andere eigenaar is. De fiets-

stallingen worden verplaatst naar de

zijkant (rechts).

Het bevoorraden van de winkel gebeurt in

de Johannes Camphuijsstraat. En daar

maken de bewoners van deze straat zich

de meeste zorgen over. ‘Komen er straks

van die kolossale vrachtwagens? Dat past

toch helemaal niet in onze straat?’ Kouwer

legt uit dat om het kleinere vrachtwagens

gaat en dat de straat en het trottoir ter

hoogte van de winkel worden aangepast.

‘De stoep is nu heel breed en wordt ver-

smald tot anderhalve meter. De vrachtwa-

gens zullen de weg niet blokkeren. Het

verkeer kan er gewoon langs.’ Daarnaast

schuiven de parkeerplaatsen voor buurt-

bus en invaliden een stukje op. Daarover is

overeenstemming met het wijkberaad en

de bewonerscommissie Camphuijs. 

Geluidsoverlast

De supermarkt zal tussen 7.30 en 19.00

uur gemiddeld twee à drie keer per dag

worden bevoorraad. Zorgen over moge-

lijke geluidsoverlast pareert Kouwer met

de opmerking dat er in de weg een drem-

pel komt waar de klep van de vrachtwa-

gen op aansluit en dat rubberen matten

voor geluidsisolatie zorgen. Ook van de in-

stallaties op het gebouw, zoals de ventila-

tie van de koelcel, verwacht Kouwer geen

geluidsproblemen. ‘Er komen nieuwe,

stille installaties’, belooft hij. 

De omwonenden vragen zich af of hun be-

zoek straks nog wel kan parkeren, als de

supermarkt veel klanten trekt. Kouwer

denkt dat de meeste klanten op de fiets of

te voet zullen komen.  

Kouwer hoopt dat Hoogvliet rond de

zomer zijn deuren kan openen. Op 19 de-

cember is een omgevingsvergunning aan-

gevraagd. Een reactie daarop kan bij een

rijksmonument 26 weken op zich laten

wachten. Vervolgens wordt voor de ver-

bouwing ongeveer drie maanden uitge-

trokken. 

Door Marjon Damen

(Achtergrond) Een tekening van hoe de Hoogvliet

er straks gaat uitzien. 

(Illustratie: Hoogvliet Beheer)
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ijsbaan 
in Bezuidenh� t

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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Tijdwandelen

Iedere Bezuidenhouter kent de lovende

woorden van makelaars over onze wijk:

ideaal gelegen, vlakbij station en uit-

valswegen, niet ver van het centrum,

met bos en strand op loop- of fietsaf-

stand en met een winkelstraat waar-

mee je de wijk eigenlijk niet uit hoeft.

Allemaal waar en ik zal nog wel wat

voordelen van onze wijk over het hoofd

zien. Maar waar die makelaars geen

oog voor hebben: Bezuidenhout is de

ideale plek voor tijdwandelen. 

Tijdwandelen? Tijdreizen kan nog niet,

maar tijdwandelen kan wel. Ga maar

eens midden op straat staan, op de

kruising van de beide Louise de Coligny-

straten en de Amalia van Solmsstraat,

bij café Pan. Maak dan een draai van

360 graden en een eeuw vliegt aan je

voorbij: van grote vooroorlogse huizen,

via portiekflats uit de wederopbouw

tot moderne appartementen.

Of loop door de Emmastraat en laat je

blik heen en weer kaatsen tussen het

geel en rood van de vooroorlogse hui-

zen en de flats aan de andere kant. Min-

der dan een eeuw, maar ook hier loop je

dwars door de tijd. 

Tijdwandelen dus. Er zijn maar weinig

dingen die ik liever doe en er zijn maar

weinig wijken die daar zo geschikt voor

zijn als Bezuidenhout. Natuurlijk, het

Buurman John

kan op meer plaatsen. In het centrum

van Nijmegen, maar daar woon ik niet,

en in Rotterdam, maar daar wil ik niet

wonen. Maar wel steden met een bom-

bardement, met opzet of per vergissing,

zoals in Bezuidenhout.

Die Wanderlust door de tijd, komt die

dan door de gaten die dat bombarde-

ment in onze wijk heeft geslagen? Zijn

het de sporen van dood en verderf die de

tijdwandelaar fascineren, net zoals de

slagvelden van de Eerste Wereldoorlog

een eeuw nadien nog hordes toeristen

trekken?

Zeker, dat bombardement maakt nog

steeds diepe indruk, de jaarlijkse her-

denking, de lijsten met namen van de

slachtoffers, de foto’s van een kale vlakte

en de puinhopen. De prachtige pleinen

en lanen die alleen nog op ansichtkaar-

ten bestaan, het glas en beton dat er op

te veel plekken voor in de plaats is geko-

men. 

Want dat is het ook: het contrast tussen

toen en nu. Waren de gaten die de bom-

men sloegen gevuld met even prachtige

gebouwen als er voorheen stonden, dan

was het tijdwandelen een stuk minder

boeiend. Maar dan zouden in ieder geval

de makelaars nóg enthousiaster zijn ge-

weest over Bezuidenhout.

Wist u dat…
● ● ● Bobby van Galen, Bezuidenhouter

en oprichter/eigenaar van het tramres-

taurant Hoftrammm, zich een jaarlang

‘F&B Professional of the Year’ mag noe-

men? De uitverkiezing is een initiatief

van de Association of Food & Beverage

Management. ‘Deze titel is een bevesti-

ging dat we met het gehele bedrijf op

de goede weg zijn’, reageert een blije

Van Galen. 

● ● ● u iedere maandag in het Wijk- en

Dienstencentrum kunt genieten van

een heerlijke 3 gangenmaaltijd, ge-

kookt door een groep enthousiaste vrij-

willigers? Aanvang: 12.15 uur.

Kosten per maaltijd: 6 euro (als u van

tevoren een kaartje heeft gekocht bij de

Centrale Informatiebalie, telefoon:

3477297), anders: 7,50 euro. Men is nog

op zoek naar vrijwillige koks.

● ● ● bij de stadsboerderij Reigershof

nu ook textielbakken staan? Daar kunt

u bijvoorbeeld gebruikte kleren of oude

gordijnen in kwijt.

● ● ● u op 27 februari uw kennis over

André Rieu kunt testen? De organisatie

van deze middag is in handen van de

Uitgaansgroep Haagse Hout. Kosten: 

6 euro, inclusief een stukje Limburgse

vlaai. De middag begint om 14.00 uur.

● ● ● twee gebouwen van ROC Mondri-

aan aan de Koningin Marialaan en de

Helenastraat worden gerenoveerd? De

verbouwing gaat ongeveer een jaar

duren. Zolang is het restaurant elders in

de stad ondergebracht.

● ● ● de parkeercontroleurs sinds 1 ja-

nuari de kentekens scannen bij het con-

troleren van de bewonersparkeerver-

gunning? Vergunninghouders hoeven

hun bewonerspas dus niet meer achter

de voorruit van de auto te leggen. 

● ● ● de tentoonstelling ‘het vergis-

singsbombardement op het Bezuiden-

hout’ te zien is in het Atrium van het

gemeentehuis? Van 19 februari tot 16

maart in het C-deel. 

Zie voor meer nieuws 

www.bezuidenhout.nl

Hoe goed kent u de wijk? Waar be-

vindt zich het hiernaast afgebeelde

detail? Stuur uw antwoord per 

e-mail of brief naar de redactie (zie

het colofon op pagina 3) en maak

ook kans op een boekenbon, be-

schikbaar gesteld door Advocaten-

kantoor Mr. E. Fransen.

Heb oog voor detail, win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie is door drie lezers herkend. Het is de beveiligingscamera

van het ministerie van Economische zaken, landbouw en innovatie aan de Theresia-

straat. Jules Coenen mag de boekenbon ter waarde van 15 euro ophalen in het Wijk- en

Dienstencentrum, Johannes Camphuijsstraat 25. 



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
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OP TERRAS-

ZONWERING

KORTING

20%
NU BIJ ONS

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 47 wordt bezorgd

in de week van 18-25 juni. Deadline kopij

en advertenties: 4 juni.

Redactie

Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 

Marjon Damen, Roeland Gelink,

John Hermse, Mark Hoogland, Ellie Melis

Evelien ter Meulen, Aubine Prinzen, 

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

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

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

Bovenstaande tarieven gelden bij 1 x plaatsen. Bij opdrachten voor 3 of 5 x plaatsen 
profiteert u van aantrekkelijke kortingen. Zie voor een volledig tarievenoverzicht 
www.bezuidenhout.nl (linkerkolom onder de knop Wijkkrant). 
Opmaak van uw advertentie is ook mogelijk. De kosten hiervoor zijn € 12,50 per kwartier. 
Alle bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21 % 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: De vrijmarkt op het Spaarwater-

veld in 2014 (Foto: Willem Verheijen)
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www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

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

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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Uniek Winkeltheaterfestival in Bezuidenhout

Amy bij Steve, tapdansen bij Dungelmann

Aan het Winkeltheaterfestival doen twin-

tig acts mee. Ieder optreden duurt onge-

veer een kwartier en zal op de dag vier

keer worden herhaald. De deelnemende

winkeliers in de Theresiastraat en omge-

ving zijn te herkennen aan de blauwe

loper voor de deur en de blauwe ballon-

nen. Lennaert Roos, de geestelijk vader van

het festival: ‘Die herkenningspunten lei-

den je als het ware als een speurtocht

door de straten en prikkelen je om ergens

naar binnen te gaan en verrast te worden.

Binnen is dan de winkel het passend decor

voor het theater.’ Zo kan de bezoeker bij

Wijn van Steve worden verrast door een

optreden van een Amy Winehouse look-a-

like. Bij Regina Bloemsierkunst brengt Ro-

bert Vriezen, weerman bij RTL4 en WNL, je

in nog hogere sferen met het vertellen van

het sprookje van de Indische Waterlelies.

Wie helemaal tot rust wil komen, kan te-

recht bij, hoe kan het ook anders,

Dreamzzz Slaapcomfort. Al liggend op een

bed kan daar worden geluisterd naar de

meditatieve melodische muziek van per-

cussionist David Samson. Bij Tabasco zorgt

David Benjamin, finalist van het tv-pro-

gramma ‘De Beste Singer-Songwriter’, voor

een kruidig optreden.

Winkelier op voetstuk

Lennaert Roos is een creatief baasje en

onder meer theatermaker. De muziekthea-

tervoorstelling van zijn sprookjesboek

‘Dobbe en de Draak’ bijvoorbeeld, zal

menig Bezuidenhouter, jong en oud, ge-

zien hebben: ‘Ik vind het leuk om theater

dichterbij de mensen te brengen. Voor

theater hoef je niet per se naar een

schouwburg. Als je er oog en oor voor hebt

vind je theater overal. Neem de winkelier

om de hoek. Als hij wil dat een klant vaker

zijn winkel bezoekt, zal hij net iets meer

moeten doen dan alleen een product ver-

kopen. Hij zal er op de een of andere ma-

nier voor moeten zorgen dat die klant ook

een prettig gevoel aan zijn bezoek over-

houdt. Die winkelier wilde ik eens voor het

voetlicht brengen, zeg maar op een voet-

stuk plaatsen. Dat basisidee heeft uitein-

delijk geresulteerd in het winkeltheater-

 festival.’

Enthousiast

Anderhalf jaar geleden stapte Roos met

zijn idee voor een winkeltheaterfestival

naar de winkeliersvereniging BIZ Theresia-

straat. Het bestuur en de winkeliers waren

volgens Roos direct enthousiast. Net als de

gemeente, het initiatief past namelijk

goed bij het onlangs gestarte programma

Den Haag Winkelstad 2015-2018. De orga-

nisatie van festival nam wel de nodige tijd

in beslag. ‘Winkeliers zijn drukbezette

mensen’, legt Roos uit. ‘Het duurde dan

ook even voordat er concrete afspraken

konden worden gemaakt. Sommigen

moesten geholpen worden met ideeën

voor een geschikte act in hun winkel. Ik

had er genoeg. Samen kwamen we er wel

uit.’ 

Roos hoopt dat het festival het begin van

een mooie traditie gaat worden. ‘Het is

laagdrempelig vermaak dat benadrukt dat

we een bijzondere en mooie winkelstraat

in onze wijk hebben.’ 

Fankorting

Rondom het Winkeltheaterfestival houden

de winkeliers ook verschillende kortings-

acties. Roos adviseert daarvoor de Bezui-

denhout App in de gaten te houden en de

facebookpagina van het festival te liken.

‘Verschillende winkeliers zullen via social

media verassende aanbiedingen kenbaar

maken. En, tijdens het festival kun je ook

fan worden en op een bijzondere manier

korting krijgen. Hoe dat werkt? Daarvoor

moeten de mensen maar even op de web-

site van het festival kijken.’

Voor meer informatie en het dagpro-

gramma, ga naar www.winkeltheaterfes-

tival.nl of www.facebook.com/

winkeltheaterfestival 

Door Mark Hoogland

Op zaterdag 25 april vindt in Bezuiden-

hout voor het eerst het Winkeltheaterfes-

tival plaats. In twintig winkels in de

Theresiastraat en omgeving worden van

12.00 tot 17.00 uur tal van theater-, mu-

ziek-, en dansacts opgevoerd. Elke act

heeft iets te maken met de betreffende

winkel. Denk aan tapdansen bij een schoe-

nenzaak, zeemansliederen bij de visboer

en Amy Winehouse bij een wijnhandel.

Bedenker van dit unieke evenement is Be-

zuidenhouter Lennaert Roos.

Lennaert Roos: ‘Als je

er oog en oor voor

hebt, vind je overal

theater.’ (Foto: Wil-

lem Verheijen)

Duurzame prullenbak

Lennaert Roos is behalve theatermaker,

ook kunstenaar. Zijn creatie van een af-

valbak vermomd als levensgrote boom,

de SunBin, wordt dit voorjaar geplaatst

in de Theresiastraat. De SunBin is een 4

meter hoge duurzame prullenbak op

zonne-energie. Het object is ontwikkeld

om zwerfafval 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 omwo-

nenden of bedrijven. Voor het idee ont-

ving BIZ ‘De Straat’ (de winkeliers-

vereniging Theresiastraat en omgeving)

de Retailprijs 2014.



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

Horren Raamdecoratie Serre zonwering 

Knikarmschermen Rolluiken Terrasoverkapping 

Markiezen Screens Uitvalschermen

Als het BUITENGEWOON
goed moet zijn!

Suntec Zonwering  Juliana van Stolberglaan 236  2595 CN Den Haag  T. 070 - 383 73 62

E. info@zonwering-suntec.nl  W. www.suntec-zonwering.nl 

Onze showroom is op afspraak geopend!

ASAPKlus.nl
RENOVATIE & ONDERHOUD

Usselincxstraat 8 - 2593 VL  Den Haag

info@asapklus.nl - Tel. 06 - 188 142 44
esiastraat 268 "Oude deel" - Ther .nlevanstev.wijnnv  wwww.
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De kleine Joost is er druk mee. Hij zit nog

maar net op de Nutsschool aan de Mer-

kusstraat. Vandaag, op zijn ‘vrije’ zaterdag-

ochtend, rijdt hij echter onvermoeibaar

zijn kruiwagentje vol boomschors naar het

Groene Schoolplein van zijn school. ‘Joost,

help Femke even’, roept vader Jan-Jaap van

der Lee naar zijn zoon als hij ziet dat diens

zusje haar kruiwagentje met moeite in be-

dwang houdt. ‘We zijn acht jaar aan deze

school verbonden, dan moet je je toch

even laten zien’, vindt Van der Lee. ‘Andere

ouders doen iets rond kerst of een school-

reisje, ik wil ook iets doen!’

Lenteklaar

De Nutsschool is een van de zes plekken in

de wijk waar vrijwilligers dit weekend hun

handen uit de mouwen steken. Op vrijdag-

ochtend gebeurde dat al op de Van Hoog-

stratenschool. Daar werd het Groene

Schoolplein ook door zo’n tien mensen

lenteklaar gemaakt. Op zaterdagmiddag

klokslag 12.00 uur beginnen op het Jan

van Riebeekplein en in de Van den Bosch-

straat respectievelijk 25 en elf vrijwilligers

onder leiding van Voor Welzijn de boom-

spiegels op te frissen. Een uur later is het

in verzorgingshuis CATO aan de Bezuiden-

houtseweg een gezellige boel. Ongeveer

35 bewoners van CATO en de aangren-

zende aanleunwoningen beginnen aan

een middag met spelletjes die ze vroeger

misschien buiten deden. Iedereen doet en-

thousiast mee aan activiteiten als kruis-

boogschieten met magneetpijltjes, blik-

gooien met foamballen en een parcours

lopen met een houten ei op een lepel. 

Zevende-dags Adventisten

Coördinator recreatie en vrijwilligers Elvira

Huntink vertelt dat haar oproep voor vrij-

willigers via NLdoet in eerste instantie

slechts drie reacties opleverde. Tot zich

maar liefst in een keer zestien leden van

het Kerkgenootschap der Zevende-dags

Adventisten aanboden. Lionel van Aanholt,

jeugdleider van deze groep. ‘Waarom? Ja,

waarom NIET?’, antwoordt hij verbaasd op

de vraag waarom ze meedoen. ‘NLdoet

valt precies samen met onze Global Youth

Day: een dag waarop we jongeren stimule-

ren om, in plaats van naar de kerk, in groe-

pen de wijk in te gaan om iets te

betekenen voor de omgeving.’ 

Rijzweepje

Terwijl in CATO de bewoners en vrijwilli-

gers al bijna aanschuiven voor de welver-

diende high tea, zijn in het achterliggende

Haagse Bos een twintigtal vrijwilligers ge-

wapend met grijpstokken en vuilniszakken

aan de slag om tussen de bomen en dorre

bladeren zwerfvuil te verwijderen. Eva

Bron is vanuit het Laakkwartier naar Be-

zuidenhout gekomen. ‘Het is buiten en

vuil oprapen is niet al te ingewikkeld, dat

sprak me wel aan. Sowieso vind ik het be-

langrijk dat een bos schoon is. En als je

daar in een groepje voor zorgt, kijken men-

sen je niet zo raar aan.’ Totale oogst van de

dag: ongeveer 25 zakken met rommel,

zoals blikjes, papier en piepschuim, een

fiets en zelfs een rijzweepje.  

Gulden Klinker

Aan de andere kant van Bezuidenhout

heeft het plein van de Liduina Basisschool

een ware make-over ondergaan. De school

kreeg van de gemeente Den Haag zelfs

een Gulden Klinker voor het ‘Groene

Schoolplein’. Coördinator Anne van Mer-

wede van de ‘Groene Schoolplein Commis-

sie’ is, zoals alle andere vrijwilligers, met

zwarte aarde-handen druk in de weer met

bezem, tuinslang, takken, vegen, sjouwen

en natuurlijk coördineren. Wat direct op-

valt zijn de mooie creaties van wilgentak-

ken: zo zijn er een grote tipi gemaakt, een

tunnel en nieuwe haagjes. Daarnaast heb-

ben de vrijwilligers, onder wie veel buurt-

bewoners, er nog onnoemelijk veel

plantjes geplant en twee hoge bakken ge-

maakt voor de moestuinplantjes voor de

kinderen. Van Merwede: ‘Iedereen is zo en-

thousiast! De kinderen kwamen steeds

vragen: wat kan ik doen, wat moet ik nu

doen? Ik ben verbaasd over hoeveel werk

we deze dag hebben verzet!’

Door Aubine Prinzen en John Hermse

Vrijwilligers Bezuidenhout steken handen 

uit de mouwen tijdens NLdoet
Vrijwilligers in Bezuidenhout lieten zich op 20 en 21 maart van hun beste kant zien tijdens NLdoet. Bij de groot-

ste vrijwilligersactie in Nederland zetten zij zich in op drie basisscholen, verzorgingshuis CATO, het Jan van Rie-

beekplein en het Haagse Bos.

Jong en oud klust mee op de Nutsschool. (Foto’s: Ariane Gordijn)

De bewoners van CATO laten zich graag verwennen door vrijwilligers.



Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

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

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

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

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

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

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

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

(Advertentie)

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

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op (070) 3477297

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 

Dierenzorg
Den Haag

Hondenuitlaatdienst
&

Kattenzorg aan huis

dierenzorgdenhaag.nl 

0650435670

Restaurant

Het Spinnewiel

Ons restaurant is uitstekend geschikt voor uw:

Recepties - bruiloft - zakendiner - en andere feesten!

Laan van Nieuw Oost Indië 279 - 2593 BS  Den Haag - 070 385 95 46

4 gangen keuzemenu 20 euro

MONTAGEBEDRIJF

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

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

E.M. DE JAGER
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Goed nieuws voor de liefhebbers van ijs: de Theresiastraat telt sinds eind februari maar

liefst twee Italiaanse ijssalons. Na Melbalino kunnen smulpapen nu ook bij Luciano hun

hart ophalen.

Voor Pierino Calia, eigenaar van Luciano,

betekent de opening van zijn ijssalon in de

Theresiastraat ook een ‘terug naar de

roots’. De zoon van een Italiaanse vader en

Haagse moeder is immers geboren en ge-

togen in Bezuidenhout. Moris Cetinkaya,

eigenaar van Melbalino, had zijn wiegje

niet in de wijk staan, maar woont hier al

jaren en opende zijn zaak in 2004. 

Beide ijsmannen lachen als het woord

concurrentie valt. ‘Zoals er een keuze aan

koffie is in de straat, is er nu ook een keuze

aan ijs. Eerlijke concurrentie. Prima toch’,

meent Calia. ‘Ons ijs is te verschillend om

echt van concurrentie te spreken’, stelt Ce-

tinkaya. Terwijl bij Melbalino vooral de tra-

ditionele Italiaanse smaken, zoals vanille,

stracciatella en citroen in de vitrine liggen,

schept Luciano ook smaken die - naar

eigen zeggen - nergens anders te vinden

zijn, zoals honing-vijgen en raspberry

crumble pie. 

Dagvers

Cetinkaya en Calia maken allebei hun ijs

zelf en verkopen gluten-, lactose- en sui-

kervrij ijs. Calia leerde het vak in de vesti-

ging van Luciano in Wassenaar van

meesterijsbereider Luc Blok. Die heeft met

zijn ijs al menige prijs gewonnen. Het-

zelfde ijs wordt door Calia op de Theresia-

straat gemaakt. De receptuur is ‘een

geheim van de chef’. Wel verklapt hij dat

hij dagverse producten, zoals Hollandse

aardbeien voor het aardbeienijs, en hazel-

noten uit Piemonte voor het hazelnootijs

gebruikt. Ook Cetinkaya haalt veel van zijn

ingrediënten uit Italië. ‘Ik gebruik alleen

het beste van het beste, zeg maar de Rolls

Royce onder de ingrediënten.’ Als proef op

de som laat hij blikken zien met walnoten-

pasta, échte walnotenpasta. ‘Veel ijswin-

kels gebruiken de goedkopere varianten

met veel suikers en kleur- en smaakstof-

fen.’ De kleurstof van zijn producten is af-

komstig van natuurlijke materialen zoals

groenten of bloemen. Verder gebruikt hij

bij de bereiding halfvolle melk of water,

zodat het ijs niet zo vet is. 

Ambities

Vorig jaar heeft Melbalino zijn interieur

aangepast. De zaak heeft de uitstraling

van een traditionele ijssalon, met veel

ruimte om te zitten. Luciano oogt met een

strak en open interieur hip en trendy. Dat

laatste valt volgens Calia in de smaak van

het publiek afkomstig van Inholland en de

kantoren. Cetinkaya zegt dat Melbalino

het meer moet hebben van de wijkbewo-

ners.

Gevraagd naar de ambities zegt Calia dat

hij met Luciano de beste ijszaak van Den

Haag wil worden. Cetinkaya geniet van

zijn huidige bedrijf en wil vooral de Bezui-

denhouters blijven volgen. ‘Niets zo mooi

als eerst een mama met een dikke buik in

de zaak te mogen bedienen, haar na een

paar maanden met de baby te zien ver-

schijnen en vervolgens dat kindje

door de jaren heen groot te zien

worden.’  

Door Ellie Melis

IJsfans komen volop aan hun trekken in de Trees

Son (midden), de dochter van Moris Cetinkaya, staat al sinds haar 12de in de zaak van haar vader. Na

het behalen van haar horecadiploma volgde ze de ijsvakschool in Wageningen. ‘Maar als het om ijs

gaat, is mijn vader mijn echte leermeester.’

In Luciano helpen Pierino Calia’s echtgenote 

Leontine en dochter Laura graag mee. 

(Foto’s: 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, 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 - www.salonnolliekleijheeg.nl

NIEUWBDR Behandeling
Beauty - Defect - Repair methode

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

Voor aanbiedingen zie de website!

voor             na

voor             na

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

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

06 295 557 45

www.ariestweewielerservice.nl

Arie’s Tweewieler Service

reparatie van alle merken rijwielen

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

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Kwaliteit 
wint 
altijd!
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Judith Rijnveld is opgegroeid in Bezuiden-

hout, vlakbij het Haagse Bos. Zingen

noemt ze haar tweede natuur. 'Ik heb mijn

levenlang van alles gezongen, van recla-

mejingles tot alle pop op de radio.' Als zan-

geres op een podium heeft Judith geen

last van haar verlegenheid. 'Als ik zing,

krijg ik vleugels en word ik bijna iemand

anders.'

Omdat ze steeds vaker te horen kreeg dat

ze goed zong, begon ze op haar veertiende

met zanglessen. Vanaf haar zeventiende

nam de Amerikaanse musicaldiva Pat Gi-

deon Rijnveld onder haar hoede. 'Zij is echt

mijn zanggoeroe en heeft me alles geleerd

wat ik ook nu nog gebruik, bijvoorbeeld

mijn zangtechniek en hoe je het publiek

bereikt en ontroert.' Ook Rijnvelds ouders

stimuleerden haar om met zingen door te

gaan. 'Mijn moeder is zelf beeldend kun-

stenaar, dus van je passie je vak maken,

was voor mij een heel normaal vooruit-

zicht.' 

Klassieke zang

Rijnveld werd toegelaten tot het Konink-

lijk Conservatorium. Daar moedigde de di-

recteur haar aan klassieke zang te gaan

studeren. Na twee jaar begonnen de be-

perkingen die de studie haar oplegde ech-

ter steeds meer te knellen. 'Zo mocht ik

niet meer aan ballet doen - wat ik vanaf

mijn zevende met veel plezier bij Carina

Verzijl had gedaan - omdat het slecht was

voor mijn ademhaling als zangeres.' Met

een tot twee keer toe verpest examen

kwam een einde aan de studie. Daarna

begon ze een opleiding tot tekenlerares en

ging ze zingen in verschillende bandjes. In

een van die bands leerde ze Ivar de Graaf

kennen. 'En toen veranderde mijn wereld.'

Within Temptation

De Graaf, destijds drummer in de gothic

metalband Within Temptation, had ook

een band om eigen werk te kunnen spe-

len. Juist toen Within Temptation op het

punt stond om door te breken, besloot hij

voor zijn eigen band te kiezen. Hij wist dat

als hij honderd procent voor Within Temp-

tation zou gaan het niet meer zou komen

van zijn eigen muziek. Rijnveld en De

Graaf besloten muzikaal te gaan samen-

werken.  Daaruit ontstond een hechte rela-

tie, die zowel een zoon als de band

Kingfisher Sky voortbracht. Het koppel is

muzikaal beïnvloed door onder meer Por-

cupine Tree (een Engelse progressieve

rockband), Tori Amos en Peter Gabriel. De

muziek van Kingfisher Sky is een menge-

ling van progrock, folk en klassiek. In hun

thuisstudiootje in Bezuidenhout namen

Rijnveld en De Graaf zeven samen ge-

schreven nummers op. Die resulteerden

uiteindelijk in een platencontract en het

eerste van drie enthousiast ontvangen al-

bums. 'Het was best vreemd om ons een

eerste keer in het blad Aardschok te zien

staan', weet Rijnveld nog.

Redelijk nuchter

Hoewel Kingfisher Sky geholpen door so-

cial media al snel over de hele wereld fans

kreeg, dromen Rijnveld en De Graaf niet

van een leven als rocksterren. 'Wij zijn

daarin redelijk nuchter. Misschien is door-

lopend touren met een band leuk als je 20

bent, maar wij zijn familiemensen en be-

halve muziek maken vind ik het geven van

teken- en muziekles ook leuk. Ons andere

werk zorgt er ook voor dat wij in onze mu-

ziek nooit concessies hoeven te doen.’ In

het mede via crowdfunding gefinancierde

derde album, Arms of Morpheus, klinkt

hun eigen liefde voor klassieke en wereld-

muziek door. Ook vallen twee rustige bal-

lads op. 'Ivar schrijft met mij ook

musical-muziek voor mijn school en deze

nummers vonden wij zo bijzonder, dat wij

die voor ons eigen album hebben ge-

bruikt.' Belangrijkste ambitie is 'zachtjes

door blijven groeien'. 'En we zouden heel

graag nog eens een uitvoering van onze

muziek willen geven met orkest, bijvoor-

beeld in het Lucent Dans Theater of de

grote zaal van het Paard van Troje.'

Kijk voor meer informatie over Kingfisher

Sky op www.kingfishersky.com

Door Roeland Gelink

(Foto’s: Richard Hilgeman en Interdependent

Judith Rijnveld zingt al van kleins af aan. In 2005 richtte ze met haar partner Ivar

de Graaf, voormalig drummer bij Within Temptation, de band Kingfisher Sky op.

Met steun van fans over de hele wereld werd eind vorig jaar het derde album uit-

bracht.

Bijzondere buur Judith Rijnveld

'Als ik zing krijg ik vleugels'



van... BezuidenhoutParels
Zaterdag 6 juni van 11.00 tot 16.30

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

www.nieuwengelhard.nl 

In de week van 11 t/m 17 mei viert Engelhard zijn 
5 jarig bestaan. Alle Illy koffie en 15 soorten 
verse thee voor 1 euro.

Gildewandeling door Bezuidenhout

‘Bezuidenhout, heden en verleden’. Zo heet de wandeling die het

Gilde Den Haag heeft uitgestippeld in onze wijk. De wandeling van

1,5 à 2 uur werd op 25 maart voor het eerst gelopen.

Onder leiding van een gids wordt tijdens de wandeling niet alleen

aandacht besteed aan de bewogen geschiedenis van de wijk, maar

ook aan wat er na het bombardement van 3 maart 1945 is gebleven

en nieuw is gebouwd. De wandeling kan dagelijks, op ieder gewenst

moment, worden gemaakt. Kosten 4 euro per persoon. Reserveren

bij het Gilde Den Haag: 070-3561281, info@gildedenhaag.nl of

www.gildedenhaag.nl

♥5

Onderhoudsbedrijf

A. v.d. Luijtgaarden

Adri van de Luijtgaarden
Steenzicht 115
2543 AC  Den Haag
070 744 70 44
0650 22 89 26
onderhoudsbedrijf-avdluijtgaarden@live.nl

HUIS VERKOPEN?

                   070-28 10 111 

voorburg@doenmakelaars.com
*vraag naar de voorwaarden

Verkoopplannen?
Wij verzorgen een gratis 

waardebepaling

van uw woning en adviseren u

graag bij het verkooptraject.
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Toch is het slim om de pleinen wel bij deze

opgave mee te nemen. De pleinen kunnen

immers niet los worden gezien van de

straten, een gelijktijdige aanpak scheelt

tijd en geld, bovendien kunnen de pleinen

wel wat extra aandacht gebruiken. 

In Bezuidenhout-Oost is er een sterke sa-

menhang tussen bebouwing, steden-

bouwkundige structuur en de inrichting

van de openbare ruimte. De pleinen vor-

men de bijzondere accenten binnen de

stedenbouwkundige structuur en kunnen

- veel meer dan nu het geval is - iets toe-

voegen aan de wijk. De werkgroep Bezui-

denhout Pleinen, die bestaat uit betrokken

bewoners en professionals, heeft het voor-

touw genomen om samen met het Ingeni-

eursbureau van de gemeente Den Haag,

het stadsdeel Haagse Hout en het Wijkbe-

raad Bezuidenhout de pleinen bij de op-

gave te betrekken. 

Groots, meeslepend en realistisch

Dit participatieproject is een middel om

alle inwoners die daarin geïnteresseerd

zijn te betrekken bij de inrichting van hun

directe leefomgeving, in dit geval de plei-

nen en pleintjes in Bezuidenhout-Oost. In

eerste instantie wordt er blanco begonnen

en kunnen en mogen alle ideeën worden

ingebracht. In een volgende fase zullen er

keuzes gemaakt moeten worden. Deze

keuzes hebben bijvoorbeeld te maken met

de bestaande situatie en financiële, functi-

onele of technische kaders: beeldbepa-

lende gezonde bomen zullen natuurlijk

blijven staan, de vrachtwagens van de ge-

meentereiniging moeten hun ronde kun-

nen blijven rijden en er moet voldoende

parkeerruimte zijn voor fietsen en auto’s.

Maar dat neemt niet weg dat er niet

groots en meeslepend gedacht mag wor-

den, mits dit met realisme gepaard gaat.

Iedereen is welkom om mee te denken en

geen idee is te gek!

Meld u nu aan voor de workshop(s)

Wilt u meedoen aan de workshop(s)? Meld

u dan nu aan via pleinen@bezuiden-

hout.nl en vermeld hierbij uw naam en

adres. U wordt dan uitgenodigd voor de

workshops. De eerste workshop vindt

plaats op 30 april.  

Meer informatie kunt u vinden op de spe-

ciale pleinenwebsite: www.pleinenbzh.nl

of op Facebook:

https://www.facebook.com/bezuiden-

hout.nl 

Door Werkgroep Bezuidenhout Pleinen

Workshop Pleinen van Bezuidenhout-Oost:

denk, praat en teken mee!

De werkgroep Bezuidenhout Pleinen no-

digt alle bewoners uit om mee te denken,

te praten en te tekenen over de herinrich-

ting van de pleinen in Oost. Op donderdag

30 april is de aftrap van dit bijzondere

voorbeeld van burgerparticipatie met een

eerste workshop. Die vindt plaats in het

Wijk- en Dienstencentrum aan de Johan-

nes Camphuijsstraat 25. Om 19.00 uur is

de ontvangst en om 19.30 uur wordt er be-

gonnen. Medio mei volgt een tweede

workshop. Vervolgens kan iedere belang-

stellende bewoner deelnemen aan een di-

gitale enquête over de individuele pleinen. 

De workshops dagen bewoners via een in-

teractief programma uit om mee te den-

ken over de invulling van de pleinen in

Bezuidenhout-Oost. Zo kunnen ze aan de

hand van thema’s als ‘groen’, ‘activiteiten’

en ‘verblijven’ aangeven wat ze leuk, span-

nend en/of nuttig vinden voor een plein.

De bedoeling is dat er na de workshops

een aantal bruikbare ideeën op tafel ligt

dat vervolgens in de digitale enquête ge-

koppeld kan worden aan de verschillende

pleinen. 

Bijzondere accenten in de wijk

Het Ingenieursbureau van de gemeente is

verantwoordelijk voor de gecombineerde

rioolvervanging en herinrichting van de

straten. Omdat de riolering grotendeels

onder de straten ligt, vielen de vele plei-

nen en pleintjes in de wijk in eerste in-

stantie buiten de herinrichtingsopgave.

In Bezuidenhout-Oost vervangt de ge-

meente de komende jaren de riolering.

Daarna richt ze alle straten opnieuw in:

versleten bestrating maakt plaats voor

nieuwe, parkeerplaatsen worden verbe-

terd en er komt meer ruimte voor bomen

en groen. In de plannen is nu ook plaats

voor de herinrichting van de 38 pleinen in

Bezuidenhout-Oost. Bewoners worden

uitgedaagd om daarover mee te denken. 

De bijzondere stedenbouwkundige structuur van

Bezuidenhout-Oost met alle pleinen en pleintjes.

Het hart van de wijk wordt gevormd door het

Stuyvesantplein in het midden. 

(Beeld: www.denatuurlijkestad.nl)
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Geen schonere lucht in Bezuidenhout?

Eind 2013 zetten zo’n 1.200 Bezuidenhou-

ters hun handtekening onder de petitie

‘Schone lucht in Bezuidenhout’. Dat deden

ze voor een burgerinitiatief dat het ge-

meentebestuur vraagt iets te doen aan de

slechte luchtkwaliteit rond de Utrechtse-

baan. Een mogelijke oplossing is het plaat-

sen van elektrostatische panelen die de

verspreiding van fijnstof door het verkeer

kunnen beperken. 

Op 20 februari 2014 stemde bijna de vol-

tallige gemeenteraad voor een motie voor

een haalbaarheidsstudie naar zo’n fijn-

stofreductiesysteem. Daarop verzocht het

college het ingenieursbureau Royal Hasko-

ningDHV onderzoek te doen naar de mo-

gelijkheden van Den Haag om in 2030 te

voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen

van de Wereldgezondheidsorganisatie. In

datzelfde onderzoek zou Royal Hasko-

ningDHV ‘bij eventuele maatregelen om

de luchtkwaliteit te verbeteren de voorge-

stelde maatregelen uit het rapport Fijn-

stof in Bezuidenhout betrekken’. Jammer

genoeg werd er dus niet meer gesproken

van een onderzoek naar de haalbaarheid

van het fijnstofreductiesysteem, zoals

door het wijkberaad voorgesteld. En inder-

daad, in zijn rapport stelt Royal Hasko-

ningDHV vast dat een fijnstofreductie-

systeem bij de Utrechtsebaan niet zou hel-

pen en bovendien te duur zou zijn. Daar-

naast wordt voorspeld dat in 2030 nog

maar 1 tot 2 procent van de totale fijnstof-

concentratie afkomstig is van het Haagse

stadsverkeer. Desondanks stelt men dat

ingrepen in de Haagse verkeersbijdrage

belangrijk kunnen zijn bij het verbeteren

van de luchtkwaliteit.

De aannames en de conclusies in het on-

derzoeksrapport zijn besproken in de com-

missie Leefomgeving van de gemeente-

raad. Het verzoek van het Wijkberaad Be-

zuidenhout om ook burgers inhoudelijk

over het rapport te laten discussiëren, liep

prettig uit de hand want het resulteerde

in de organisatie van een conferentie

Luchtkwaliteit en Gezondheid op 11 maart.

Op deze bijeenkomst waren alle bij de

Haagse luchtkwaliteit betrokken partijen

aanwezig. De conferentie waaierde dan

ook breed uit. Zo werd er lang gediscussi-

eerd over de schoonste manieren van bar-

becueën en vuurtjes stoken, zonder dat

duidelijk werd hoe groot de bijdrage van

hout- en houtskoolstook aan de Haagse

luchtkwaliteit feitelijk is.

Gastheer, wethouder Thom de Bruijn, be-

loofde nog deze lente met een plan van

aanpak voor verbetering van de Haagse

luchtkwaliteit te komen. De kans is klein

dat het fijnstofreductiesysteem daarin zal

worden opgenomen. Tijdens de conferen-

tie vielen namelijk kwalificaties als een

‘lapmiddel’ en ‘dat BAM-ding’ (het fijnstof-

reductiesysteem is ontwikkeld door het

bouwbedrijf BAM). 

Het wijkberaad gaat echter door, vooral

omdat de bevindingen van Royal Hasko-

ningDHV op modelmatige berekeningen

zijn gebaseerd en dus niet op feitelijke

metingen. Er is nu overleg met Milieude-

fensie over de inzet van mobiele fijnstof-

meetapparatuur boven en rond de

Utrechtsebaan. Want meten is weten.

Door Ad Wouters

De kans op een fijnstofreductiesysteem bij de Utrechtsebaan wordt steeds kleiner. In

maart was er een conferentie met alle betrokkenen over de luchtkwaliteit in Den Haag.

Daar werd het systeem om fijnstof te beperken een ‘lapmiddel’ genoemd. Het Wijkbe-

raad Bezuidenhout onderneemt nu vervolgacties.

De jaarlijkse openbare bewonersvergade-

ring bestaat uit twee delen. In het eerste

deel wordt het jaarverslag 2014 van het

Wijkberaad Bezuidenhout toegelicht.

Daarin wordt ook kort aandacht besteed

aan de diverse lopende en afgeronde pro-

jecten die mogelijk zijn gemaakt door alle

vrijwilligers uit de wijk. Verder krijgen

wijkbewoners de gelegenheid om hun

ideeën en wensen op het gebied van leef-

baarheid en woonomgeving kenbaar te

maken. Denk daarbij aan onderwerpen als

rioolaanleg, fijnstof, Spaarwaterveld, on-

dergrondse restafvalcontainers, straatfees-

ten, schaatsbaan, groen, spelen en parke-

ren. In het tweede deel van de vergadering

licht de werkgroep Bezuidenhout Pleinen,

mogelijk samen met vertegenwoordigers

van de gemeente Den Haag, het project

‘Pleinen van Bezuidenhout-Oost’ toe. Wat

zijn de plannen voor de herinrichting van

de pleinen in dit deel van de wijk, welke rol

spelen de wijkbewoners daarin en hoe

werkt de gemeente Den Haag samen met

de bewoners uit de wijk?

Na afloop van de vergadering kan er onder

het genot van een hapje en een drankje

worden nagepraat. Natuurlijk kunt u dan

ook met al uw vragen of opmerkingen te-

recht bij het bestuur van het wijkberaad of

de vertegenwoordigers van de lopende

projecten. 

De algemene bewonersvergadering is in

het Wijk- en Dienstencentrum Bezuiden-

hout, Johannes Camphuijsstraat 25. De

zaal is open vanaf 19.00 uur, de vergade-

ring begint om 19.30 uur.

Meer informatie: Wijkberaad Bezuiden-

hout telefoon 070 - 3150902 of e-mail

wijkberaad@bezuidenhout.nl. 

Volg de gebeurtenissen in de wijk op Face-

book www.facebook.com/

bezuidenhout.nl, Twitter @Bezuiden-

houtDH en de Bezuidenhout App op uw

mobiele telefoon.

Algemene bewonersvergadering op 11 mei

Op maandag 11 mei organiseert het Wijkberaad Bezuidenhout de jaarlijkse algemene

bewonersvergadering. Bewoners kunnen hier ook terecht met vragen of ideeën over

zaken die in de wijk spelen, zoals rioolaanleg, fijnstof en parkeren.
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hebben daarbinnen wel een niche gevon-

den, namelijk de mensen die niet graag

willen sporten of te weinig tijd hebben

om naar de gym te gaan. We maken het

onszelf eigenlijk best moeilijk. Iemand die

niet graag wil sporten, pluk je niet zomaar

van straat.’

Gezonde maaltijd

Wie na zijn werk ook nog eens moet af-

zien in een flinke workout, zal weinig tijd

en zin hebben om te koken. Iets thuis

laten bezorgen is dan een makkelijke uit-

weg. Luigi Bianchi miste echter een ge-

zonde optie. Daarom richtte hij

SportsTribe op. ‘Ik bezorg een gebalan-

ceerde, gezonde maaltijd. We gebruiken

geen bewerkte producten en leveren de

juiste balans van voedingsstoffen. Voor de

workout bied ik bijvoorbeeld maaltijden

met weinig eiwitten, erna is dat juist wat

meer.’

Mama’s met baby’s

Tijdens het flyeren in het Haagsche Bos,

kwam Bianchi een vreemd clubje tegen.

Een groep vrouwen die samen met de

buggy sport. Rhiannon Karreman van

Buggy Bootcamp verzorgt deze ‘workout

voor mama’s met baby’s in buggy’s’. ‘Moe-

ders kunnen geïsoleerd raken na de beval-

ling. Ze werken vaak twee of drie dagen en

daarnaast moet hun baby verzorgd wor-

den. Dit is een perfecte manier om andere

mama’s te ontmoeten en lekker samen

een uur te trainen.’

‘We joggen eerst met de buggy’s door het

bos; geen zorgen: alleen over de verharde

paden, we doen geen stormbaan. En ver-

volgens gaan we op een grasveldje trai-

nen. Als het warmer wordt, leggen we een

groot kleed neer en leggen we de baby’s

daar op. Dan kunnen we push ups doen

terwijl we kusjes geven.’

Flex Gym en Studio Sports Personal zijn al

wat langer actief, maar net als SportsTribe

is Buggy Bootcamp pas begin 2015 begon-

nen. Karreman: ‘Het is prachtig om te zien

dat er voor iedereen wel een plek is om te

sporten. Je hebt eigenlijk geen excuus

meer om het niet te doen.’

Door Patrick Regan

Persoonlijk sporten in opmars

‘Geen excuus meer om niet te sporten’

‘Mensen zijn veel minder op zoek naar het

massale’, vertelt Jean Paul Arrachart van

Studio Sports Personal. ‘Als je een sport-

school binnenstapt, ben je één van de

veertig. Bij mij kun je fitnessen in groepen

van maximaal vijf personen. Daardoor heb

ik voor iedereen individuele aandacht,

presteer je beter en is er een kleinere kans

op blessures.’

Drill sergeant

Bij deze kleinschalige benadering hoort

volgens Arrachart ook een persoonlijke

band. ‘Je mag me altijd Whatsappen en

bellen, maar als je een weekje mist, hang

ik aan de telefoon om te vragen of alles

wel goed gaat. Dat maakt het een stuk

moeilijker om je doelen te laten varen.’

Een populaire vorm van sporten is het

bootcamp; een uur of langer in de open

lucht allerlei activiteiten combineren voor

een complete workout. Studio Sports Per-

sonal organiseert dit soort bootcamps

voor families, personeel en zelfs kinderpar-

tijtjes. Arrachart: ‘We spreken met vriend-

jes en vriendinnetjes af in het bos of op

het strand. We beginnen met de groene

schmink voor een echt bootcamp-gevoel.

Vervolgens gaan ze onder leiding van een

drill sergeant - dat ben ik - sporten.’

Eigen tempo

Wie dit te angstaanjagend vindt klinken,

kan terecht bij Flex Gym Mobile Health &

Fitness van Meyken Houppermans. ‘Wij

zijn er voor mensen die graag flexibiliteit

willen bij het sporten. Tijdens onze out-

door trainingen mag iedereen op zijn

eigen tempo en niveau werken. Een sim-

pel voorbeeld: de één is goed in rennen en

rent drie rondjes, de ander heeft er moeite

mee dus wandelt een half rondje. Zo pas-

sen we alles aan. Ook geven we individu-

eel voedings-, trainings- of lifestyleadvies.’

Houppermans erkent dat de markt voor

personal trainers redelijk verzadigd is. ‘Wij

Wie een sportieve levensstijl ambieert, kan zich natuurlijk aanmelden bij een van de

sportscholen in Bezuidenhout. Maar sinds kort bieden tal van ondernemers in de wijk

ook persoonlijkere alternatieven. Zo is er Flex Gym, Buggy Bootcamp en Studio Sports

Personal. 

Een workout van Buggy Bootcamp.

15



Ambulant Pedicure

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

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

Geregistreerd en gediplomeerd verzorgster helpt
u op het door u gewenst tijdstip. De kosten zijn
€2,50 per bezoek. Voor meer informatie: 
Lotte van de Bunte 06-82046610

Hulp nodig bij het aan-en 
uittrekken van steunkousen?

Door weer en wind? Een oppepper voor de vermoeide huid! 

Nu: 6 x 30 min microdermabrasie ipv 198 euro nu: 150 euro! Stuur een

mail naar info@beautydenhaag.nl en vermeld actiebzh, je krijgt dan een

email met meer informatie en een link om een afspraak te maken. 

Alleen geldig van 1 februari tot 1 juli 2015. Max 1 per klant. 

Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
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Duurzaam Bezuidenhout

Laat u digitaal inspireren voor duurzaam
De een doet het voor een lagere energierekening, de ander voor meer wooncomfort, of een gezondere toekomst voor zijn/haar

kinderen. Iedereen heeft zijn eigen motieven om te investeren duurzaamheid. Kijk eens op www.duurzaambezuidenhout.nl en

www.facebook.nl/duurzaambezuidenhout. Laat u inspireren door de verhalen van Bezuidenhouters, leer van hun ervaringen en

lees hoe ook u kunt verduurzamen. 

Woont u in een vooroorlogs herenhuis,

een jaren dertig portiekwoning of een

wederopbouw appartement, dan vindt u

op de website duurzaambezuiden-

hout.nl per type woning tips hoe u uw

woning kunt verduurzamen. Onlangs

zijn voor het herenhuis en het apparte-

ment handige illustraties toegevoegd

met de meest doeltreffende maatrege-

len voor dat type woning. Denk bijvoor-

beeld aan de installatie van een

zonneboiler, een warmtepomp op bui-

tenlucht en gevelisolatie. Per maatregel

wordt bovendien aangegeven wat die

aan comfort oplevert en wat de terug-

verdientijd is. Overigens geeft de site

ook tal van tips hoe u met kleine en een-

voudige maatregelen energie kunt be-

sparen of duurzaam met uw omgeving

kunt omgaan.

Facebook 

Naast de website heeft de werkgroep

Duurzaam Bezuidenhout ook een Face-

book-pagina:  www.facebook.nl/duur-

zaambezuidenhout. Op deze pagina veel

nieuwtjes en tips over duurzaamheid.

Daarvan ontvangt u automatisch een

melding als u de pagina ‘liket’. Natuurlijk

bent u ook van harte uitgenodigd om te

reageren op de berichten, vragen te stel-

len en uw ideeën en ervaringen op het

vlak van duurzaamheid met anderen te

delen. 

Dag van de Aarde 

De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

nam ook deel aan de Dag van de Aarde

op zaterdag 18 april in de Christus Trium-

fatorkerk. Ze beantwoordde er vragen

van bezoekers, bracht wijkbewoners met

elkaar in contact en hield een ‘inspiratie-

lezing’ over onderwerpen die met duur-

zaamheid in de wijk te maken, zoals

groene daken. Binnenkort kunt u het

verslag van die dag lezen op www.duur-

zaambezuidenhout.nl en www.face-

book.nl/duurzaambezuidenhout. 

Door Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

Voorkom meeuwenoverlast 
Met de komst van de ondergrondse restafval containers

(orac’s) in Bezuidenhout-Midden is de overlast van

meeuwen in dat deel van de wijk vrijwel nihil. In Oost

daarentegen, waar nog geen orac’s zijn, is dat een ander

verhaal. Het goede nieuws is dat u als bewoner zelf iets

aan de overlast van de vogels kunt doen. Handig ook met

het broedseizoen voor de deur.

l Voer geen vogels en gooi geen afval op straat.

Meeuwen houden van onze etenswaren. Als ze regel-

matig te eten krijgen, komen ze terug.

l Gebruik de extra stevige gele vuilniszakken van de ge-

meente. Deze zijn verkrijgbaar op het stadsdeelkantoor

Haagse Hout, Loudonstraat 95. Telefoon: 14070.

l Zet uw vuilniszak op de dag dat uw huisvuil wordt op-

gehaald zo kort mogelijk voor de ophaaltijd aan de

stoeprand. Bind de zak goed dicht.

l Maak uw dak meeuwwerend met pinnen, netten of

draden. Zo voorkomt u dat meeuwen er gaan broeden.

Een specialist van de Nederlandse Vereniging Plaagdier-

management Bedrijven kan u daarbij helpen. Telefoon:

070-7503111. www.nvpb.org

l Leg een groen dak aan, want meeuwen broeden graag

op grinddaken en niet op een groen dak. De gemeente

geeft daarvoor subsidie. Telefoon: 14070. E-mail: subsi-

dies@denhaag.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 op de Theresiastraat ter hoogte van het Silleplein.

Dit was de laatste Toen|Thans. De redactie dankt Roel Rozenburg voor zijn rubriek. 

ThansToenToen

‘In Den Haag zie je veel glas-in-lood. Dat

heeft mij altijd gefascineerd, zeker omdat

ik weet hoe bewerkelijk de fabricage

ervan is. En wist je bijvoorbeeld dat het

meeste glas naar de auto-industrie gaat?

Voor al die autoruiten! Daar sta je toch

niet bij stil?’ Nico Piket wel. Als 7-jarig jon-

getje zat hij al bij zijn grootvader op tafel

om van restjes glas ramen te maken. Nu,

zo’n zestig jaar later, maakt en restaureert

hij nog steeds glas-in-loodramen. En op 6

juni  doet Piket voor de vijfde keer mee

aan de Parelroute.

‘Ik vind het leuk om met anderen te delen

waar ik mee bezig ben en wat er allemaal

met glas te doen valt. Op zo’n Pareldag

ontmoet je veel enthousiaste en belang-

stellende mensen, sommige blijven hier

wel twee uur. En als je ze daarna op straat

Parelroute Bezuidenhout op 6 juni

Parel Nico Pikets passie voor glas-in-lood

Op zaterdag 6 juni wordt in Bezuidenhout

voor de zesde keer de Parelroute georga-

niseerd. Zo’n 35 enthousiaste wijkbewo-

ners tonen vol passie hun hobby,

verzameling of gave aan belangstellende

wijkgenoten. Een van de deelnemende

Parels is Nico Piket (68 jaar). Hij kan alles

vertellen over glas en glas-in-lood. 

De passie voor

glas-in-lood spat

ervan af bij Nico

Piket (Foto: Willem

Verheijen)

tegenkomt, zeggen ze gedag of maken

een praatje. Ik denk dat dit ook een beetje

de opzet is van deze dag: het samenbren-

gen en verbinden van mensen in de buurt.’

Tijdens de Parelroute op 6 juni legt Piket

thuis in de Hendrik Zwaardecroonstraat

118 uit hoe glas-in-lood wordt gemaakt:

‘Mijn dochter Monica, die net als ik tussen

het glas geboren is, helpt zoals altijd mee

en geeft ook een demonstratie. En als er

kinderen komen, laat ik hen altijd wat glas

snijden. Die gezichten gaan dan helemaal

stralen. Dat vind ik mooi om te zien.‘

Nico Piket is een van de ongeveer 35 Bezui-

denhouters die dit jaar zijn huis of atelier

openstelt voor de Parelroute op 6 juni.

Houd uw brievenbus in de gaten, binnen-

kort volgt meer informatie over het pro-

gramma.

Door Petra van der Vlugt

Parels



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

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

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

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

Stijl & Traditie Uitvaartzorg

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.

 

Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.

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

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

Mocht u dak- en/of vloerisolatie, of de

aanleg van een groen dak overwegen,

bedenk dan dat de gemeente Den Haag

daar dit jaar weer subsidie voor heeft.

Zelf heb ik verleden jaar gebruik ge-

maakt van deze regeling. En ik heb er

nog geen minuut van spijt van gehad.

Bijvoorbeeld van de isolatie onder mijn

parketvloer. Laat ik u verklappen dat ik

wat last heb van mijn rechtervoet. Daar-

door trek ik thuis vaak mijn schoen uit.

Vroeger zette ik mijn voet op een kleed,

omdat het parket te koud was, maar

sinds ik vloerisolatie heb: geen centje

pijn meer, ook het parket is nu behaag-

lijk warm. Daarnaast heb ik op mijn uit-

bouwkeuken een ‘groen dak’ van sedum

laten leggen. Ik werd daartoe gestimu-

leerd door een foldertje waarin stond dat

zo’n dak niet alleen in de winter warmte

binnenhoudt en in de zomer voor ver-

koeling zorgt, maar dat het ook bevor-

derlijk is voor de bijenstand in je tuin.

Dat laatste vind ik best belangrijk, want

ik ben behoorlijk milieubewust. Zo heb ik

al twaalf jaar zonnepanelen op mijn dak.

Dus wat wil je nog meer: een groen dak

isoleert een deel van mijn huis, brengt

een nuttig wezen als de bij weer terug in

de tuin en dat alles met een leuke subsi-

die. Hoeveel me dat aan stookkosten

heeft bespaard, kan ik nog niet zeggen,

maar ik weet wel dat het deze winter in

mijn keuken een stuk aangenamer was. 

Als iemand Bezuidenhout 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.

dak- en vloerisolatie
Michiel van de Poll van 

Van Paaschen Makelaars 

(Foto: Fred Geelen)

Met het organiseren van activiteiten voor

jongeren hopen Daniëlle Davidson (Punt-

Zuid) en Jochem Cats (Haags Graffiti Plat-

form), dat PuntZuid een ‘ontmoetingsplek

zal zijn voor iedere doelgroep’. Dit moment

wordt officieel ingeluid met het onthullen

van de graffiti-carrousel in de tuin van het

buurthuis in de Van Heutszstraat. Dat ge-

PuntZuid wil meer jongeren bereiken met

het organiseren van activiteiten als ca-

poeira, breakdance en rappen. Met de

opening van een graffiti-carrousel wordt

gehoopt dat jongeren de weg naar het

Buurthuis van de Toekomst in de Van

Heutszstraat beter weten te vinden.  

Sommige jongeren hebben de

graffiti-carrousel bij PuntZuid

al ontdekt. 

(Foto: Ariane Gordijn)

beurt op vrijdag 5 juni om 13.30 uur door

wethouder Joris Wijsmuller. Belangstellen-

den kunnen deze middag onder andere

meedoen aan een gratis proefles graffiti.  

Op de carrousel kunnen jongeren legaal

hun graffitikunsten uitleven. Het Haags

Graffiti Platform zal de carrousel in de toe-

komst onderhouden en het Haags HipHop

Centrum biedt graffiti-lessen aan. Het

Haags Graffiti Platform wil illegale graffiti

in Den Haag verminderen en zo het nega-

tieve imago van graffiti tegengaan. Daar-

voor worden in ieder stadsdeel legale

graffiti-locaties gecreëerd. Dat zijn door-

gaans muren. De carrousel in de Van

Heutszstraat is de eerste legale graffiti-lo-

catie in zijn soort. 

Door Patrick Regan

Haags Graffiti Platform opent unieke graffiti-carrousel bij PuntZuid

Rapmusicalsterren gezocht
PuntZuid hoopt vanaf september ook te kunnen beginnen met de productie van

een rapmusical. Daarvoor worden nog jongeren in de leeftijd van 9 tot 12 jaar ge-

zocht. De deelnemers krijgen les in rappen en gaan onder begeleiding een eigen

verhaallijn maken. Het idee is om de musical voorjaar 2016 op te voeren in het Dia-

mant Theater. ‘Arjan de Boer gaat de cursus geven’, vertelt Will Wilhelmy Damste,

verantwoordelijk voor de cursus. ‘Op de vrijmarkt vorig jaar gaf Arjen al een korte

raples. Toen die kinderen het podium op gingen, wist ik niet wat ik zag.’

Aanmelden voor de rapmusical kan via will@puntzuid.nl
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Het luisterrijke landgoed werd genoemd

naar Prinses Carolina, dochter van Stad-

houder Willem IV. Met haar echtgenoot, de

Duitse edelman Karel Christiaan van Nas-

sau-Weiburg, woonde ze in Den Haag. Re-

gelmatig zocht zij rust en ontspanning op

dit voor haar geliefde plekje aan de Bezui-

denhoutseweg.

In 1889 viel het doek voor het landgoed,

waarvan de grond rijp werd gemaakt voor

de bouw van meerdere herenhuizen. Ge-

lukkig bleef een klein stuk van het oude

bomen- en plantenrijke Carolinenburg vrij.

Hierop verrees de lieflijke Villa Carolinahof,

in de volksmond ‘Het Zwitsers Châlet’, van

dr. L. R. Beijnen, bekend pedagoog, schrij-

ver en vriend van Nicolaas Beets.

Maar ook dit kleine ‘buiten’ was geen lang

leven beschoren. In 1917 werd Carolinahof

geveild en viel in handen van bouwlustige

projectontwikkelaars. De zes grote heren-

huizen, die ervoor in de plaats kwamen,

moesten later op hun beurt het veld rui-

men voor het huidige Queenhouse met

kantoren en daarboven woningen. 

Door Carel Wiemers (tekst en illustratie) 

Prinses Carolina’s geliefde plekje
Ver weg van het stadsgewoel binnen de singelgracht van Den Haag was het in de 18e eeuw een weldaad te

wonen aan de Bezuidenhoutseweg langs het rustgevende Haagse Bos. De rijke handelsfamilie Texeira van Por-

tugees-Joodse afkomst, die bij het Haagse Hof in hoog aanzien stond, liet in die tijd Carolinenburg aanleggen,

op de plek langs het bos waar nu de Koningin Marialaan begint.

Theresiastraat: feeststraat

De brocante- en biomarkt die op 24 april

start, zal in de periode april tot oktober op

iedere laatste vrijdag van de maand wor-

den gehouden. Dat zal zijn op de Theresia-

straat vanaf het Silleplein richting

Inholland. De biomarkt bevindt zich ter

hoogte van het Silleplein.

De markt is een initiatief van BIZ De straat,

de winkeliersvereniging van de Theresia-

straat en omgeving. ‘Wij denken dat deze

markt leuk is voor de wijkbewoners en de

kantoormensen’, vertelt Marcel de Zeeuw,

secretaris van de BIZ. ‘Het is natuurlijk af-

wachten, maar door de markt maandelijks

te houden hopen we op extra aanloop in

de Theresiastraat. Het houdt onze winkel-

straat in elk geval spannend voor het pu-

bliek.’ 

Over het programma van het Treesfeest,

dat op 23 en 24 mei wordt georganiseerd,

kan De Zeeuw nu nog niet veel meer zeg-

gen dan dat de details nog moeten wor-

den ingevuld. Wel belooft hij dat het weer

een feest wordt met braderie en veel at-

tracties en activiteiten voor kinderen. 

De Theresiastraat staat de komende tijd bol van de activiteiten. Niet alleen vindt er op

zaterdag 25 april het unieke Winkeltheaterfestival plaats (zie elders in dit nummer).

Een tweede primeur is de brocante- en biomarkt die op vrijdag 24 april van start gaat.

En dan is er op 23 en 24 mei nog het traditionele Treesfeest. 

(Foto: Willem Verheijen)
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Did you 
know that…
● ● ● children can experience what it

is like to be a forest ranger in a special

Deputy forest ranger excursion? The

excursion is designed for children be-

tween the age of 7 and 11 years. Cost

5 euros per child, or 50 euros for a

children’s birthday party or school

class). Sign up via excursieshaaglan-

den@ staatsbosbeheer.nl. 

● ● ● there is less dog poop than ex-

pected in Bezuidenhout-East? This is

the conclusion reached from the

baseline measurements taken for the

project ‘terugdringen overlast hon-

denpoep’ (reducing annoyance from

dog poop). 

● ● ● the Gilde Den Haag has outli-

ned a guided tour through Bezuiden-

hout? Led by a guide you learn

everything about the turbulent his-

tory of the neighbourhood but also

about the present. Booking at the

Gilde Den Haag: 070-3561281, or

info@gildedenhaag.nl www.gilde-

denhaag.nl

For the latest news from the

neighbourhood, check 

www.bezuidenhout.nl. 

‘You may want your hat,

scarf and gloves’, I sugge-

sted to my Californian vi-

sitors last week as we

headed out for a walk

through Haagse Bos. The

calendar says its Spring,

but they were having a hard time re-

conciling this seasonal fact with the

wintry weather outside. 

My visitors are gone, but as I continue

to water my son’s Albert Heijn ‘Moes-

tuintjes’ on the kitchen counter rather

than transplanting the delicate seed-

lings into the frigid garden, I too am

pondering the Dutch Spring. 

In my short time here, it seems that Ko-

ningsdag is when true spring weather

begins. As if by royal decree, the rain

let’s up and the sun comes out so the

entire Dutch population can have its

vrijmarkt—the equivalent of a nation-

wide yard sale. Bezuidenhout will have

its own vrijmarkt on the Spaarwater-

veld (across from the Theresiastraat li-

brary) this Koningsdag, where one

child’s discard will have a new begin-

ning in the hands of another.

Speaking of new beginnings, I just dis-

covered a fresh new presence at Laan

van NOI 100 called BIJ MIJS. The store’s

open space, coffee bar and kid’s creati-

vity corner instantly convey the idea of

slowing down and having a warm

drink with a friend while the kids ex-

plore; and I haven’t even mentioned

the creative gifts on display. In other

words, a cozy place to come together,

get to know the neighbours and pon-

der Spring.

By Kristin Anderson 

www.authorkristinanderson.com

On Saturday the 25th of April, Bezuiden-

hout will be home to its first in-store

theatre festival. There will be numerous

theatrical, musical and dance acts in

and around the Theresiastraat from

12:00 p.m. to 5:00 p.m.. Every act relates

to the store in which it is held. For

example, shoe store Dungelmann will

have a tap-dancing act, a seaman will

sing at ‘Vishandel Bezuidenhout’ and

Amy Winehouse will be played at ‘Wij-

nen van Steve’. Twenty different stores

will be participating. Lennaert Roos,

who lives in Bezuidenhout, came up

with this unique event concept. 

Dutch Spring

The sixth annual ‘Parelroute’ in Bezui-

denhout will be held on Saturday June

6th. Thirty-five enthusiastic locals will

be presenting their hobbies, collections

or talents to interested fellow Bezuiden-

hout residents. One of the participating

‘Parels’ is Nico Piket (68), who knows all

there is to know about stained glass.

Unique in-store theatre festival

‘Parelroute Bezuidenhout’ on 6th of June
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Parels



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

Schilders- Onderhoudsbedrijf
Peter Zwetsloot

Hamerstraat 67e - 2512 CX  Den Haag - 0658 95 96 62

p.w.zwetsloot.onderhoud@gmail.com

 

 

 

NNAA SS SS AA UU LL AA AA NN  

KK OO NNIINNGG IINN SS OO PP HH IIEE SS TT RR AA AATT  LL IIGG HH TT HH OO UU SS EE  

Stichting Haagsche Schoolvereeniging  

HSV International School  
 

VV AA NN NNIIJJ EE NNRR OODDEE SS TT RR AA AA TT  

www.hsvdenhaag.nl    Tel: +31 (0)703184965  Email: id -admissions@hsvdenhaag.nl  
 

Dutch and  International Primary Education  
Dutch and International  Special Needs Education  

P.W. Zwetsloot
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BZN

Henk ken ik al jaren. Ik trof hem altijd

bij de Chinees om de hoek. Hij zat dan

aan de bar te kletsen met een flesje

bier in zijn hand. Ik keek uit het raam

tot mijn foe jong hai klaar was. Ik hield

mijn mond, het Chinese meisje achter

de bar ook: Henk kletste vooral tégen

haar, niet mét haar.

Die Chinees is al lang dicht, maar Henk

zag ik nog vaak: op zijn fiets door de

Theresiastraat, op weg naar de Albert

Heijn, waar hij kletste tegen de klanten

rond het gratis-koffieapparaat. 

Tegen mevrouw Adema misschien wel.

Mevrouw Adema ken ik gewoon van

straat, meestal de Theresiastraat, waar

ze achter haar rollator langs het bloe-

menstalletje bij Jack Slagman schui-

felde. Ook haar trof ik laatst bij de

koffie van AH. Ze zat op het bankje en

keek voor zich uit.

Dave heb ik nog nooit bij de Appie ge-

zien. Daar mag hij ook niet in met de

drie bouviers die hij altijd aan de lijn

heeft. Vanuit mijn erker zie ik hem vaak

lopen met zijn honden en ik kom hem

ook op straat wel eens tegen. Heel

soms maken we dan een kort praatje.

Buurtgenoten, Bezuidenhouters. Ik ken

Buurman John

ze stuk voor stuk en heel misschien zou-

den ze zich in dit stukje kunnen herken-

nen. Maar of ze echt Henk, Dave en

mevrouw Adema heten? Vast niet. Ik ken

ze van gezicht, niet van naam. Bezuiden-

houters Zonder Naam.

Is dat de anonimiteit van de grote stad?

Zou ik hen wel gekend en gegroet en ge-

sproken hebben als Bezuidenhout een

dorp was geweest, ergens in het Groene

Hart, middenin de weilanden (en een

bosje aan de noordrand van het dorp)?

In een dorp kent toch iedereen elkaar?

Is dat zo? De meeste dorpelingen ken-

nen meer dan twintig dorpsgenoten van

voornaam, zocht het Sociaal en Cultu-

reel Planbureau (SCP) uit. Is dat veel? Of

weinig voor een dorp waar iedereen el-

kaar dus kent? 

Mevrouw Adema, Henk en Dave ken ik

dan niet van naam, maar ik kom vast

wel tot meer dan twintig Bezuidenhou-

ters die voor mij beslist niet anoniem

zijn. Die ik echt ken en groet en spreek. Is

Bezuidenhout dan toch een dorp? Los

van de stad, begrensd door een snelweg,

een spoorlijn, een bos en een sloot?

Misschien wel. Waarom niet? Wonen in

een dorp, met de stad om de hoek. Beter

kun je het niet krijgen!

Wist u dat…
● ● ● de gemeente een subsidiepot

heeft voor dak- en vloerisolatie van hui-

zen en voor de aanleg van groene

daken? In 2015 is daar in totaal 700.000

euro voor beschikbaar. Kijk op de site

van de gemeente Den Haag.

● ● ● kinderen tijdens een speciale

Hulpboswachter excursie in de huid

kunnen kruipen van een boswachter?

De excursie is bedoeld voor kinderen

van 7 tot 11 jaar. Kosten per kind 5 euro

(voor een kinderfeestje of schoolklas 50

euro). Boeken via excursieshaaglan-

den@staatsbosbeheer.nl. 

● ● ● de welpen en explorers van Scou-

ting Haagse Hout op 1 april zijn ver-

huisd naar hun gloednieuwe clubhuis

'Het Reigersnest' aan de Reigersbergen-

weg? De scouts volgen enkele weken

later.

● ● ● vanwege het succes nog eenmaal

de unieke wandeling rondom het bom-

bardement op Bezuidenhout plaats-

vindt op 26 april? Na afloop draait in

het wijkcentrum de documentaire over

Bezuidenhout vóór, tijdens en na het

bombardement. Kijk op www.allthings-

nice.nl

● ● ● het mee lijkt te vallen met de

hoeveelheid hondenpoep in Bezuiden-

hout-Oost? Dat blijkt uit een eerste nul-

meting voor het project ‘terugdringen

overlast hondenpoep’.

● ● ● bij de Provinciale Statenverkiezin-

gen in onze wijk D66 met 23,7 procent

als grootste uit de bus is gekomen? De

VVD eindigde met 19 procent als

tweede en de PvdA met 12,1 procent als

derde. Bij de verkiezingen voor de wa-

terschappen was de top 3: VVD (22 pro-

cent), PvdA (14,6 procent) en Algemene

Waterschapspartij Delfland (17 pro-

cent). De opkomst bedroeg 52 procent

(landelijk: 49 procent). 

Zie voor al het nieuws in de wijk:

www.bezuidenhout.nl

27 april, vrijmarkt op Spaarwaterveld
U heeft ‘m vast al in de agenda staan: de vrijmarkt op het Spaarwaterveld aan de There-

siastraat, op maandag 27 april. Met ongeveer 4.000 mensen was de vrijmarkt vorig jaar

een spetterend succes en een zeer gezellige boel.

Net als altijd wordt het ook dit jaar op Ko-

ningsdag weer een groot feest op het

Spaarwaterveld. Naast de vrijmarkt zijn er

tal van activiteiten. Zo kunnen kinderen

zich laten schminken, meedoen aan een

HipHop workshop of zich uitleven op het

springkussen. 

Huisregels 

Het opbouwen van de vrijmarkt start om

9.00 uur. De verkoop begint om 10.00 uur.

Rond de klok van 15.00 uur gaat de poort

weer dicht. Op de vrijmarkt zullen geen

handelaren en professionele verkopers

worden toegelaten. Verkoop van voedsel

en drank door particulieren is niet toege-

staan.



Heb oog voor detail, 
win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie is door zeven lezers herkend. 

Het bevindt zich aan de zijkant van een appartementen-

complex aan de Theresiastraat dat grenst aan de Cornelis

Houtmanstraat. Annelies Kruiper mag de boekenbon ter

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

trum, Johannes Camphuijsstraat 25. 

Hoe goed kent u de wijk? Waar bevindt

zich het hiernaast afgebeelde detail?

Stuur uw antwoord per 

e-mail of brief naar de redactie (zie het

colofon op pagina 3) en maak ook kans

op een boekenbon, beschikbaar gesteld

door Advocatenkantoor Mr. E. Fransen.
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Confettikoorts op Liduina Basisschool

Op 1 april trof de Confettikoorts de Liduina Basisschool. Deze

vreselijke kinderziekte is heel besmettelijk. De symptomen

zijn onder andere gekleurde stippels op het lijf. De besmette

kinderen waren dan ook duidelijk herkenbaar. De leerkrach-

ten schrokken enorm van de hoeveelheid gestippelde kinde-

ren. De enige remedie tegen de Confettikoorts is dansen.

Om te voorkomen dat het vreselijke vrolijke virus zich verder

verspreidde en anderen kon infecteren, hebben de kinderen

samen met de leerkrachten gedanst op ‘Als ik dans’ van Niel-

son. En dat was een leuke onderbreking van de lesdag. 
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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

UW SPECIALIST IN MAATWERK TRAPLOPERS

De traploper heeft een comeback gemaakt. Bij ons vindt u moderne, landelijke, elegante, stoere of kleurrijke lopers! In vlakgeweven wol,  

veloursachtige kwaliteiten of sisal, alles is mogelijk. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Traplopers geven uw trap een warme, sfeer-

volle en luxe uitstraling. Ook de traproeden zijn er in vele soorten en maten. Het leggen van een traploper is inmiddels een ouderwetse ambacht 

geworden. Het maken gebeurt nog op de klassieke wijze; de traploper wordt handmatig ingenaaid aan onze werkplaats. Vervolgens wordt de 

loper thuis op uw trap vastgezet met roeden. Dit vergt veel geduld en precisie, met de vakkennis van Deco Home Briedé wordt uw trap een 

kunstwerk. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren.

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

DE HUIZENMARKT 

TREKT AAN.

GA NU MET ONS 

IN ZEE!
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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 48 wordt bezorgd

in de week van 18-25 september. Dead-

line kopij en advertenties: 3 september.

Redactie

Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 

Marjon Damen, Roeland Gelink,

John Hermse, Mark Hoogland, Ellie Melis

Evelien ter Meulen, Aubine Prinzen, 

Petra van der Vlugt, Floor Zoet

Fotografie

Ariane Gordijn, Willem Verheijen, 

Floor Zoet

Vormgeving

Leo Leeflang

Drukwerk

Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@ziggo.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

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

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

Bovenstaande tarieven gelden bij 1 x plaatsen. Bij opdrachten voor 3 of 5 x plaatsen 
profiteert u van aantrekkelijke kortingen. Zie voor een volledig tarievenoverzicht 
www.bezuidenhout.nl (linkerkolom onder de knop Wijkkrant). 
Opmaak van uw advertentie is ook mogelijk. De kosten hiervoor zijn € 12,50 per kwartier. 
Alle bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21 % btw.

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

Meer informatie Harold Thijssen: 06 – 54 72 56 38 of har100@ziggo.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: Impressie van het Treesfeest.

(Foto: Willem Verheijen)
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www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

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

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Kwaliteit 
wint 
altijd!
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BeaBeach biedt Bezuidenhout sportief strandgevoel 

Zorgen over voortgang project Riool/Herinrichting Bezuidenhout-Oost

‘BeaBeach’ is vormgegeven door de ge-

meente Den Haag, het Wijkberaad Bezui-

denhout en Volleybalvereniging

Haaglanden (VVHaaglanden). Woningcor-

poratie Staedion stelt het terrein vrij be-

schikbaar zolang er niet gebouwd wordt.

‘Toen we vorig jaar oktober bezig waren

met de voorbereidingen van het pop up-

park, kwam, naar aanleiding van de WK

Beachvolleybal dat eind juni in Den Haag

plaatsvindt, het idee op om daar een be-

achvolleybalveld aan te leggen. De afde-

ling Sport van de gemeente en verschillen-

de andere partijen waren direct enthou-

siast.’ Aan het woord is Frank Kerkvliet,

Omgevingsmanager Beatrixkwartier en

Centraal Station van de gemeente Den

Haag: ‘Er stond al een shovel op de locatie,

dus een gat voor het veld was snel gegra-

ven. Zonder veel plannenmakerij is vervol-

gens in maart alles gerealiseerd. In de

opslag van de gemeente waren nog bank-

jes en tegels die we konden gebruiken. En

met nieuw zand, twee palen, een net en

een boarding is een mooi veld gemaakt.

We hebben er zelfs nog een jeu de boules-

baan bijgelegd. De boarding was opge-

bouwd door acht vrijwilligers uit de wijk.

Helaas blies de storm van 5 mei, nog voor-

dat er een bal was geslagen, de boarding

weg. Maar gelukkig konden - ook weer

vrijwilligers - de schade snel herstellen.’

Competities, trainingen en clinics

BeaBeach, zoals het beachvolleybalveld is

gedoopt, is gratis beschikbaar voor ieder-

een die zin heeft om op blote voeten in

het zand een bal over het net te slaan. 

Diegene die heeft gereserveerd via

www.beabeach.nl krijgt echter voorrang.

Deze website is door het wijkberaad gefi-

nancierd en samen met VVHaaglanden

gebouwd. Voorzitter en inwoner van Be-

zuidenhout Rob Velders vertelt dat

VVHaaglanden competities voor bedrij-

ven, scholieren en studenten uit de wijk

gaat organiseren. Het eerste BeaBeach

Buurt Toernooi ging op 14 juni van start en

duurt nog tot 9 juli. Ook wil men trainin-

gen en clinics voor belangstellenden aan-

bieden. 

Kijk voor meer informatie, deelname aan

competities en reserveren op www.bea

beach.nl. Interesse in het maken van re-

clame op de boarding? Neem dan contact

op via beabeach@bezuidenhout.nl.

Door Mark Hoogland

Voor wat betreft fase 1 zijn de verwachtin-

gen dat de definitieve tekeningen voor de

zomer naar de bewoners gaan. Na de

zomer volgt de aanbesteding. Dat bete-

kent dat de aanleg van het riool en de her-

inrichting van de straten in fase 1 op z’n

vroegst pas in februari 2016 kunnen begin-

nen. 

Fase 2 en 3

Voor wat betreft fase 2 en 3 zijn nog geen

voorbereidingen getroffen, vanwege een

aanpassing in de begroting van het pro-

gramma Onderhoud Straten, Wegen, Plei-

nen 2015/2018 van de gemeente.  Vanaf

2016 is er voor dat programma geen geld

meer beschikbaar uit de Reserve werk met

werk. Komt er geen alternatieve financie-

ring, dan betekent dat voor de uitvoering

van fase 2 en 3 in Bezuidenhout-Oost een

tekort van tussen de 6 en 7 miljoen euro,

en een mogelijke vertraging bij de aanleg

van het riool en de herinrichting van de

straten. Die vertraging heeft bovendien

gevolgen voor de aanleg van tachtig

ORAC’s in Oost. Voor dat project heeft de

gemeente twee jaar uitgetrokken, maar

het begint pas als alle drie de rioolfases

zijn afgerond. 

Het Wijkberaad Bezuidenhout heeft zijn

zorgen over deze ontwikkeling op 7 juni

kenbaar gemaakt in een brief aan het col-

lege en de gemeenteraad van Den Haag.

U kunt de brief lezen op www.bezuiden-

hout.nl. Volgens de laatste berichten be-

ginnen de voorbereidingen voor fase 2 en

3 mogelijk in januari/februari 2016.

Voor een potje beachvolleybal hoeft u

niet meer naar het strand. Sinds 1 juni

kunt u namelijk ook op het pop up-park

aan de Prinses Beatrixlaan een balletje

slaan. Na ‘Bezuidenhout on Ice’ pakt het

tijdelijke park met ‘BeaBeach’ opnieuw

verrassend uit. Van 14 juni tot 9 juli is er

het BeaBeach Buurt Toernooi.

Het duurt misschien nog vijf, zes jaar voordat er ondergrondse restafvalcontainers

(ORAC’s) in Bezuidenhout-Oost komen. Dat heeft alles te maken met de voortgang en 

financiering van het project Riool/Herinrichting Bezuidenhout-Oost. 

Zijn we hier in Sche-

veningen of in Bezui-

denhout? (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

Horren Raamdecoratie Serre zonwering 

Knikarmschermen Rolluiken Terrasoverkapping 

Markiezen Screens Uitvalschermen

Als het BUITENGEWOON
goed moet zijn!

Suntec Zonwering  Juliana van Stolberglaan 236  2595 CN Den Haag  T. 070 - 383 73 62

E. info@zonwering-suntec.nl  W. www.suntec-zonwering.nl 

Onze showroom is op afspraak geopend!

 flesrep
€ 10,95

Geen 18, geen alcohol

edzuie Bt 268 aat 268 artsaiesrree�

A M I L I A  D E S D E  1 8 9 2T R A D I C I Ó N  D E  F

 06 55 19 88 97g aan He Dt uohne

2

 8 97 06 55 19 88 97.g aan He D.t uohnedzuie B.t 268 aat 268 artsaiesrree�  8 97

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

06 295 557 45

www.ariestweewielerservice.nl

Arie’s Tweewieler Service

reparatie van alle merken rijwielen
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trekken 1.500 bezoeken
Er viel weer veel te zien, te horen, te bewonderen en te genieten 

tijdens de Parels van Bezuidenhout. Aan de zevende editie op 6 juni

deden 37 parels mee. Zij ontvingen ongeveer 1.500 bezoeken. De 

foto’s op deze pagina zijn van Willem Verheijen en Ariane Gordijn.Parels
1

2

3

4

5

6

7

1. Janneke Robers.

2. Gerda Klop.

3. René Sijbrand van Eijk.

4. Hans Spinnler.

5. Ton Gelauff.

6. Janet Krause en Sandra Karten.

7. Meriam Windmeijer.



Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

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

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

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

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

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

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

Voor informatie: 

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

(Advertentie)

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

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op (070) 3477297

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

nieuwe adressen als hulp in de huishouding. Met goede 

referenties. U kunt mij bereiken op telefoonnummer

06-19152950

Mijn naam is Sandra. 
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Autonoom Centrum koestert 
goede band met buurt

Kwinten Keesmaat: ‘Ook ouderen uit de hofjes-

woningen hiernaast en andere buurtbewoners

komen af en toe bij ons eten.’ (Foto: Floor Zoet)

Kwinten Keesmaat maakte deel uit van de

groep die het in 2010 twee jaar leeg-

staande pand aan de Willem van Out-

hoornstraat kraakte en in gebruik nam als

Autonoom Centrum. 'Het idee was om de

caféruimte te gebruiken voor het versprei-

den van informatie over alternatieve, bui-

tenparlementaire politiek, bijvoorbeeld via

discussieavonden en het vertonen van

films. Ook kunnen mensen hier samen

komen. Zo bieden wij elke maandag vega-

nistische maaltijden voor 3 euro aan en 

organiseren studenten van het Conserva-

torium - die wij hebben leren kennen via

acties tegen bezuinigingen op cultuur - 

regelmatig eigen activiteiten.'

Geen bazen

Het Autonoom Centrum wordt volledig

gerund door vrijwilligers, zonder bazen

of managers en zonder subsidie of staats-

bemoeienis. Keesmaat: 'Wij zijn hier alle-

maal gelijk en iedereen heeft evenveel te

zeggen en evenveel verantwoordelijkheid.

Dat werkt al vijf jaar heel goed en maakt

ook de drempel om aan activiteiten mee

te doen zo laag mogelijk.' 

Gestart met het eetcafé en informatiebij-

eenkomsten op maandagavond is het Au-

tonoom Centrum inmiddels ook op dins-

dag en vrijdag open. Behalve voor eten en

informatie kunnen mensen er terecht voor

advies bij problemen met een huisbaas

('wij kunnen doorverwijzen naar een in

woonrecht gespecialiseerde advocaat'),

punk- en andere concerten en boeken over

alternatieve politiek.

Band met buurt

De bezoekers van het Autonoom Centrum

- 70 tot 100 per week - komen uit heel Den

Haag, het buitenland en ook uit de buurt.

'Zo komen ouderen uit de hofjeswoningen

hiernaast en andere buurtbewoners af en

toe bij ons eten. Die mengeling van jong

en oud vinden wij heel leuk.' 

Keesmaat noemt de band met de buurt

heel goed en hecht daar ook aan. 'Omdat

het pand niet vrijstaand is, houden wij re-

kening met overlast en informeren de

buren als wij een muziekavond hebben.'

Toen de krakers net een spandoek aan het

ophangen waren tegen de ontruiming die

eind januari 2016 dreigt, boden meerdere

buurtbewoners spontaan aan voor de

rechtbank een verklaring op papier te zet-

ten waarom het Autonoom Centrum zou

moeten blijven. 'Dat vonden wij natuurlijk

fijn. Inmiddels zijn wij ook een online 

petitie tegen de uitzetting gestart, die in-

middels door zo'n 200 mensen is onderte-

kend.'

Behoefte

Een argument om het Autonoom Centrum

te behouden, is dat het in vijf jaar heeft

bewezen in een behoefte te voorzien. 'Ook

met het oog op de woningnood. Boven de

caféruimte wonen nu vier mensen.' Boven-

dien zou het pand volgens het Autonoom

Centrum waarschijnlijk weer leeg komen

te staan als InBev de bodemprocedure

wint. 'Ze zijn hier in al die tijd drie keer

met een potentiële huurder geweest,

maar niemand wilde het. Verder is het ook

voor het onderhoud van het pand belang-

rijk dat wij hier zitten. Wij hebben bijvoor-

beeld kozijnen vervangen en zorgen

ervoor dat het pand leefbaar blijft.'

Meer info en voor het tekenen van de pe-

titie: https://acdenhaag.wordpress.com/

Door Roeland Gelink

Vijf jaar geleden toverde een groep krakers de voormalige Ierse pub The Spring aan de Willem van Outhoorn-

straat om tot Autonoom Centrum Den Haag. Het eerste lustrum werd in mei en juni uitgebreid gevierd, maar

staat ook in het teken van een dreigende uitzetting door brouwer InBev.



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 - www.salonnolliekleijheeg.nl

NIEUWBDR Behandeling
Beauty - Defect - Repair methode

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

Voor aanbiedingen zie de website!

voor             na

voor             na

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

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

Ambulant Pedicure

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

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

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.
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Bedenker Sander Huisman doet open als ik

aanbel en gaat me voor naar de voorma-

lige sigarenwinkel waar hij zijn bar heeft

ingericht. Pas als we over de drempel stap-

pen - of beter: wanneer ik heb ingecheckt

met het plastic pasje dat Sander me geeft

- begint de klok te tikken voor 5 cent per

minuut. Wat zien we? Een lichte ruimte

met een zwart bankje en een paar tafel-

tjes met stoelen. Op een grote tafel tegen

de wand potten Franse thee, koekjes en

een glimmend espressoapparaat dat de

klant mag bedienen, want die bepaalt zelf

wel hoe hij zijn koffie wil. 

Mini-cursus Barista

Sander gelooft dat koffie iets persoonlijks

is, al mag hij voor mij gerust een espresso

maken terwijl ik aan een tafeltje blijf zit-

ten. Voor zichzelf maakt hij een cappuc-

cino. 

Sander leerde voor kledingontwerper, zat

op de kunstacademie, vloog als steward de

wereld rond en is in zijn Minute Bar nu ook

beginnend Barista, zegt hij als hij het bloe-

metje laat zien dat hij in de melklaag te-

voorschijn heeft getoverd.

Klanten die zichzelf aan ‘latte art’ willen

wagen, maar nog niet weten hoe, moeten

zorgen dat ze hun smartphone op zak heb-

ben. Sander pakt een kaartje van een tafel

en houdt het tegen zijn telefoon: daar be-

gint nu een YouTube-filmpje met een

mini-cursus Barista. Near Field Communi-

cation (NFC) heet het. Iedereen kent het

wel, van contactloos betalen en van de OV-

chipkaart natuurlijk. Sander heeft een

armband met een chip erin die hij uit een

OV-Chipkaart heeft gehaald en hij heeft er

al een paar keer mee gereisd.

Sprekende beer

Op een wand valt Sanders slogan te lezen:

A new bar for a new world. Elke bezoeker

mag voor zichzelf uitmaken hoe die

nieuwe wereld eruit ziet, net zoals hij zelf

mag weten hoe verkeerd hij zijn koffie

maakt. Maar voor Sander is het duidelijk:

nu al leven we in een geautomatiseerde

wereld, waarin iedereen constant stroom

nodig heeft. Niet voor niets geven in de

Minute Bar logo’s met stekkers precies aan

waar de klanten hun mobieltjes of note-

books op kunnen laden. Maar voor hem

gaat het nog verder: Sander voorspelt dat

in de maatschappij van de toekomst de

robot een centrale plek in gaat nemen.

In de Minute Bar is het al bijna zover, al

zou je de robot die de meeste taken van

Sander over moet nemen bijna over het

hoofd zien. Sander loopt naar de kassa en

buigt zich over het beertje dat op de hoek

van de toonbank zit. ‘Wat voor soorten

koffie hebben wij hier?’, vraagt hij en de

sprekende beer begint prompt aan een op-

somming.

De Minute B(E)AR dus, die nu al heel veel

kan, bijvoorbeeld uitleg geven over de wer-

king van het espressoapparaat, maar

straks herkent hij ook gezichten van klan-

ten, zodat hij precies weet of hij een

nieuwkomer nog alles mag uitleggen, of

dat hij een vaste klant alleen maar hoeft

te laten inchecken.

Verlengde woonkamer

Wat die klant precies doet in de Minute

Bar, schrijft de Minute B(E)AR hem níet

voor. Tijd, ruimte en comfort, daar draait

het om, op een plek die niet echt een kof-

fiebar wil zijn, geen tearoom en ook geen

werkplek voor zzp’ers, hoewel iemand die

er wil werken natuurlijk van harte welkom

is. Een verlengde woonkamer, noemt San-

der het, en wie daar even wil zitten moet

er snel bij zijn, want bij gebleken succes

verhuist de Bezuidenhoutse Minute Bar

naar de Haagse binnenstad.

We werpen nog een korte blik op het tuin-

tje waar de klanten hun minuten kunnen

laten wegtikken, en dan is het tijd om uit

te checken: 52 minuten ben ik binnen ge-

weest. Op de rekening: 2 euro en 60 cent.

De Minute Bar zit aan de Schenkkade 379.

Openingstijden: dinsdag en donderdag

10:00 - 19:00, zaterdag 10:00 - 16:00.

www.minutebar.nl

Door John Hermse

Koffie, thee en limonade kun je er krijgen, maar op de prijslijst staan ze niet. In de nieuwste horecagele-

genheid van Bezuidenhout betaalt de klant niet per consumptie, maar per minuut. Sinds eind april zit pre-

cies tussen het einde van de Juliana van Stolberglaan en de Schenkkade de Minute Bar. 

Minute Bar

Een nieuwe bar voor een nieuwe wereld

Sander Huisman:

tijd, ruimte en

comfort, daar

draait het om.

(Foto: Ariane 

Gordijn)



Snel gemeld? 

Snel hersteld!

Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het gratis verwijderen. 

U hoeft het alleen maar te melden.

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffi ti bij komt!

Meld Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 

of neem contact op met Meldpunt 

Graffi ti: meldpuntgraffi ti@denhaag.nl 

of  14 070.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 

aangename, veilige en schone plek om 

in te wonen, werken en leven.

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

De burenhulpcentrale is een slimme tele-

fooncentrale die buren bij elkaar brengt als

er iets nodig is. Burenhulp is  voor alle leef-

tijden en gratis. Voor nadere informatie

kunt u contact opnemen met de coördina-

tor van BHC Haagse Hout Lies Bouts: dinsdag, donder-

dag en woensdagochtend tel. 347.00.41 of via

l.bouts@voorwelzijn.nl 

Ambassadeurs van de BHC

Wij hebben met een aantal lokale winkeliers afgespro-

ken dat wij promotie maken, in ruil voor voordelen voor

onze leden. Dit is per winkel verschillend, maar wanneer

wij zo’n overeenkomst kunnen maken, noemen wij die

winkeliers ambassadeurs. Hieronder vindt u de huidige

ambassadeurs van de

burenhulpcentrale in 

Bezuidenhout: 

Maakt u al gebruik van de 
Burenhulpcentrale? 

Bel 070-2629999 of kijk op 

www.burenhulpcentrale.nl

Praktijk voor:

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Acupunctuur
Medische fitness

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

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

Na haar afstuderen ontwikkelde Huizenga

zich verder in het maken van animatie-

films. Niet alleen werd haar werk abstrac-

ter, ook onderzocht ze de vraag hoe

beroemde schilders uit het verleden met

de huidige media zouden zijn omgegaan.

Daarvoor experimenteerde ze onder an-

dere met Piet Mondriaans Compositie in

geel, blauw en rood uit 1937. 

Vorige zomer ontving Huizenga een 

e-mailtje of ze wilde exposeren op de

Biënnale van Venetië. ‘Dit was echt een

droom die werkelijkheid wordt. Sinds mijn

tijd in Florence ga ik al elke twee jaar naar

deze internationale kunstmanifestatie.’ 

Maar met de uitnodiging alleen was ze er

nog niet. Eerst moest ze voorbeelden van

recent werk opsturen. Toen de organisatie

daarover enthousiast bleek, tekende ze

voor deelname: ‘Een hele eer maar ook

doodeng, want nu moest ik een nieuw

werk maken om met de hele wereld te

delen en het geld voor mijn project bij 

elkaar zien te krijgen.’ 

Om het werk te maken zonderde Hui-

zenga zich af in Engeland en op de Veluwe.

Via een crowdfunding actie op www.voor-

dekunst.nl kreeg ze de financiën rond. 

Sinds mei is Deconstruction/Reconstruc-

ting Mondrian te bewonderen in het Pa-

lazzo Bembo in Venetië, naast de

beroemde Rialto brug. ‘Ik wil de beschou-

wer deelgenoot laten worden van een

puur zintuiglijke ervaring. Om dat op te

roepen, concentreer ik me op het gebruik

van vorm, kleur en lijn. Mondriaan was

daar een meester in. Met mijn installatie

wil ik zijn abstracte beeldtaal op filmische

wijze transformeren. Dat doe ik door zijn

beeld eerst te deconstrueren, en vervol-

gens in door mij ontwikkelde abstracties

verder te onderzoeken. Aan het eind van

de film komt het bekende beeld van zijn

schilderij langzaam weer terug. Als toe-

schouwer zit je als het ware in een bewe-

gend schilderij van 3 x 3 x 3 meter, 

18 minuten lang. De muziek is van Kerry

Woodward, een Engelse componist die de

helft van het jaar in Bezuidenhout woont.

Tot nu toe zijn de reacties positief. Het zou

mooi zijn als het werk door een museum

zou worden aangekocht.’

De Biënnale van Venetië 2015 duurt tot 22

november. Mocht u niet in de buurt zijn

om het werk van Lisette Huizenga te zien,

kijk dan op: www.lisettehuizenga.nl,

www.project20.nl of www.allaboutart-

projects.nl

Door Marjon Damen

Voordat Lisette Huizenga beeldend kun-

stenaar werd, was ze uitgever van een

huis-aan-huisblad: ‘Een succesvol bedrijf,

maar na een tijd voelde ik dat ik niet op

mijn pad zat. Op mijn 32e ben ik naar Flo-

rence vertrokken om iets met muziek of

schilderen te gaan doen.’ Het werd schil-

deren. Huizenga volgde een summer-

school en met het schilderen van een

zelfportret kwam het inzicht dat ze hier

verder in moest gaan. ‘Ik verkocht mijn

aandeel in het bedrijf en ben een jaar in

Florence gebleven om te studeren.’ 

Schilderen met de computer

Terug in Den Haag begon ze met een op-

leiding aan de Academie voor Beeldende

Kunsten.

Huizenga verwachtte nooit meer een com-

puter aan te zullen raken, maar halver-

wege haar studie ging ze experimenteren

met het digitaal bewerken van foto’s van

haar schilderijen. ‘Op een gegeven mo-

ment vroeg ik me af of je ook geheel digi-

taal een schilderij zou kunnen maken. Toen

was de rest van mijn klas nog gewoon met

kwast en verf aan het schilderen. Het tra-

ditionele schilderen is bijvoorbeeld veel

lichamelijker. Er was ook best kritiek op

mijn keuze voor de computer als medium.

Mensen twijfelden of ik daarmee wel be-

zieling in mijn werk kon leggen.’ 

Huizenga studeerde in 2009 af met Calei-

doscopia. Een digitaal driedimensionaal

schilderij van 10 x 7 x 3 meter waarin wer-

kelijkheid en illusie elkaar raken, bijvoor-

beeld doordat meubels in de ruimte

geplaatst, doorlopen in de digitale beelden

op het doek. Om dit project te kunnen be-

kostigen, had ze een sponsor gevonden,

maar ze kwam toch nog geld tekort. ‘Heel

toevallig viel dat jaar de Postcodeloterij in

Bezuidenhout en ik had een lot. Daarmee

heb ik toen de rest van de kosten van mijn

afstudeerproject kunnen betalen.’ 

Lisette Huizenga uit de Sibergstraat ‘schil-

dert’ digitaal. Met haar 3D-animatie/in-

stallatie Deconstruction/Reconstructing

Mondrian staat ze dit jaar op een van de

meest gerenommeerde kunstmanifesta-

ties: de Biënnale van Venetië. 

Bijzondere buur Lisette Huizenga

‘Op Biënnale Venetië exposeren is een droom’

Lisette Huizenga in ‘haar’ Mondriaan.



Het was af en toe een dolle boel in een aantal winkels en horecagele-

genheden in de Theresiastraat en omgeving. Op 25 april vond daar het

Winkel Theater Festival plaats. 20 acts traden op. Een impressie met 

foto’s van Willem Verheijen.

Winkel Theater Festival,

2015, een 

(Foto’s: Ariane Gordijn,

Willem Verheijen)



originele happening

 gezellige boel!
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Duurzaam Bezuidenhout

Zonnepark alternatief voor zonnepanelen op eigen dak
Een zonnepark op de sporthal aan de Gaslaan in het Regentesse-Valkenboskwartier.

'Dit is het’, dacht Bezuidenhouter Max Koninkx op zoek naar een alternatief voor

zonnepanelen op zijn eigen dak. Hij kocht meteen zes aandelen, elk goed voor een

zonnepaneel.

Koninkx onderzocht eerder de haalbaar-

heid om op het appartementengebouw

aan de Cornelis Houtmanstraat met

zonnepanelen energie op te wekken. He-

laas gooide de dakconstructie roet in het

eten: de panelen inclusief toebehoren

zouden het dak te zwaar belasten. 

Groene Regentes

Op zoek naar een alternatief las Koninkx

over de Groene Regentes: ‘Dat is een

groep mensen uit het Regentesse-Val-

kenboskwartier die hun wijk wil ver-

groenen en verduurzamen. Onderdeel

van de Groene Regentes is de Zon der

Gaslaan. Dat is een coöperatie voor een

zonnepark op het dak van de sporthal

aan de Gaslaan 200. Alhoewel het een

wijkinitiatief is, kunnen ook deelnemers

uit andere wijken of steden zich inschrij-

ven. Ik heb mij meteen aangemeld voor

zes zonnepanelen à 375 euro per stuk.

Afhankelijk van het aantal zonnepane-

len, deel je in de totale opbrengst van

het zonnepark.' 

Geen rompslomp

Op de site van de Groene Regentes staat

dat de investering in circa 13 jaar is te-

rugverdiend. Zelf panelen op je dak leg-

gen, is volgens Koninkx financieel gezien

voordeliger. ‘Dit project is bedoeld voor

mensen die de rompslomp niet willen,

geen (geschikt) dak hebben of het ge-

woon leuk vinden om op deze manier te

verduurzamen.’

Het streven is dat de panelen op de

sporthal aan de Gaslaan uiterlijk augus-

tus/september zijn geïnstalleerd. Inmid-

dels zijn er zo'n 300 panelen verkocht.

De belangstelling is zo groot dat de

Groene Regentes een wachtlijst heeft

moeten aanleggen. De coöperatie telt al

78 leden waarvan de oudste 92 jaren

jong is! 

Lees het uitgebreide artikel op

www.duurzaambezuidenhout.nl

Door Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

Max Koninkx heeft het alternatief voor zon-

nepanelen op zijn dak gevonden. (Foto: Floor

Zoet)

Waterspeelmuur bron van speelplezier  

Met takken slepen, stukken boom sjou-

wen, bloemen bewonderen, aardbeien

zien groeien. Op het groene schoolplein

van de Nutsschool kunnen de kinderen

weer in contact komen met de natuur

en zich creatief uitleven. Dat is mooi,

vond een aantal ouders, maar toch ont-

breekt er nog iets: water. ‘Kinderen vin-

den niets zo leuk als met water spelen’,

vertelt Ilse Duijvestein. ‘Daarom bedach-

ten we met drie ouders met een achter-

grond in de techniek en de beeldende

kunst een waterspeelmuur met kraan-

tjes, trechters, slangen en dat soort

zaken. Om het duurzaam te laten zijn,

maken we gebruik van regenwater dat

via de regenpijp wordt opvangen in een

ton en met een handpomp weer kan

worden rondgepompt. Dat laatste vin-

den vooral de oudere leerlingen erg

leuk.’

Met drinkwater spelen, noemt Duijve-

stein ‘onverantwoord’, maar volgens

haar is de waterspeelmuur niet bedoeld

om kinderen bewust te maken van het

milieu: ‘Het is in de eerste plaats een

plek om te spelen. Wat we wel proberen

te doen is kinderen affiniteit bijbrengen

over de kringloop van het water. Dat het

als regen naar beneden valt en dat je het

daarna bijvoorbeeld kunt oppompen.

Maar ook dat het kan opraken en dat je

er daardoor niet meer mee kunt spelen.

Wat dat betreft zit de waterspeelmuur

bomvol met kennis. Een leraar zou er bij

wijze van spreken een week lang zijn les

mee kunnen vullen. Voor de ene leerling

is de waterspeelmuur een bron van ken-

nis, voor de andere is het puur speel-

goed. In beide gevallen is het prima.’

Hij staat er weer: de waterspeelmuur op het schoolplein van de Nutsschool aan de

Merkusstraat. Voor het tweede achtereenvolgende jaar kunnen kinderen naar har-

tenlust met water spelen en leren over de kringloop van water. 

Rogier en Casper amuseren zich prima bij de

waterspeelmuur. Net als Ilse Duijvestein. 

(Foto: Fred Geelen)



De ontmoetingsplek in Bezuidenhout, waar tegen

een geringe vergoeding ruimte beschikbaar is voor

allerlei initiatieven uit de buurt. 

Voor, door en met buurtbewoners worden hier cur-

sussen, workshops, sportactiviteiten en andere bij-

eenkomsten georganiseerd op sociaal-,

maatschappelijk-, creatief- en sportief gebied.

Beschikbare ruimten: gymzaal, bewegingsruimte,

creativiteitruimte, professioneel ingerichte keuken,

eetkamer en een presentatieruimte.

Voor het aanbod kijk op www.puntzuid.nl 

Wil je zelf iets organiseren? Kijk eens op de website

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

contact met je op.        

Buurthuis PuntZuid

Van Heutszstraat 12

2593PJ  Den Haag
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BIJ MIJS, meer dan een cadeauwinkel

‘De grote wereld kleiner maken, door een

plekje in de buurt te creëren waar je

graag komt.’ Dat is de missie van Odette

van der Nat. In maart opende ze BIJ MIJS.

Geen standaardwinkel. Want behalve een

cadeautje kopen en een kopje koffie drin-

ken, kun je er ook vakantiegrieks leren of

aan yoga doen. 

Odette van der Nat heeft het bord met de work-

shops weer bijna vol. (Foto: Willem Verheijen)

Lang geleden had Odette van der Nat een

droom: een eigen horecazaak beginnen.

Doordat werkverplichtingen en het moe-

derschap er tussendoor kwamen, kon die

droom niet direct verwezenlijkt worden.

Maar de van oorsprong Brabantse gaf niet

op en bedacht een uniek concept afge-

stemd op gemak en laagdrempeligheid:

een cadeauwinkel, met een koffiehoek en

ruimte voor kinderen om te spelen en

knutselen. Nadat ze meerdere malen langs

het leegstaande winkelpand aan de Laan

van Nieuw Oost-Indië 100 was gelopen,

nam ze het besluit: hier komt mijn winkel.

Op 18 maart opende BIJ MIJS haar deuren.

De naam geeft in twee woorden weer wat

Van der Nat bij haar publiek wil bereiken:

‘Kom maar gezellig bij mij/Mijs.’ (Mijs is de

koosnaam die zij ooit kreeg).    

Soort ‘buurthuis’

BIJ MIJS is geen standaardwinkel, het is

ook een ontmoetingsplek, een soort

‘buurthuis’ waar mensen koffie of limo-

nade kunnen drinken en een stuk huisge-

maakte taart kunnen eten. Natuurlijk vind

je er ook de meest verrassende cadeautjes,

voor jong en oud en voor een betaalbare

prijs. 

Loop je de zaak binnen, dan word je ont-

vangen met zachte achtergrondmuziek.

Behalve de kleurige cadeaus vallen enkele

retromeubels op waarvan de meeste te

koop zijn. 

Ook is er een kleine koffiehoek met een

sofa die Van der Nat van een buurtbe-

woonster heeft gekregen (net als de tafel-

tennistafel, die nu in de kelder een plek

heeft). Een blikvanger is het schoolbord

waarop de verschillende workshops staan

vermeld die BIJ MIJS worden georgani-

seerd en die tot nu toe alleen nog maar

door wijkbewoners worden gegeven.

Workshops

Met het organiseren van workshops en

kinderfeestjes had Van der Nat later willen

beginnen. Maar het liep anders en veel

sneller dan gepland, toen ze al meteen na

de opening werd ‘overspoeld’ met aanvra-

gen voor workshops en feestjes. Deze vin-

den plaats in een aparte ruimte achterin

de winkel. Wordt die niet gebruikt voor

een workshop of feestje, dan dient de

ruimte als een kamer waar kinderen vrijuit

kunnen spelen. 

BIJ MIJS heeft een gevarieerd aanbod van

workshops voor zowel kinderen als oude-

ren. Denk aan kinderyoga, haken, glazen

kralen armbanden maken, kennismaken

met yoga, vakantiegrieks leren en acrylver-

ven. Sommige workshops duren een paar

uur, andere kosten meer tijd. Na de zomer

wil Van der Nat de grote ruimte beneden

de winkel aanpakken. Die krijgt een be-

stemming als relax-/knutselruimte voor

kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud. 

Verder wil ze de horecafaciliteiten uitbrei-

den en lunches gaan verzorgen, inclusief

zelfgemaakte soepen. 

Van der Nat is uitermate trots op wat ze in

korte tijd met BIJ MIJS heeft bereikt. Daar-

voor heeft ze geen reclame hoeven

maken; alles ging via mond-tot-mond re-

clame, haar eigen netwerken en Facebook.

Van der Nat: ‘De kracht van mijn concept

zit voor een belangrijk deel in de verbon-

denheid met deze buurt. Ik heb het con-

cept bedacht, maar sta open voor

initiatieven van anderen, zolang ze bij

mijn concept en de sfeer van de winkel

passen. Kijk maar naar de workshops die

door buurtbewoners worden gegeven. Die

wederkerigheid brengt buurtbewoners

samen en opent de mogelijkheid tot het

leggen van contacten en zelfs het ont-

staan van vriendschappen. Daardoor krijg

je bijna als vanzelf een gemoedelijke en

vriendelijke sfeer.’

Door Aubine Prinzen



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

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

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

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

Stijl & Traditie Uitvaartzorg

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.

 

Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.

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

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

In het verleden was het moeilijk te con-

troleren en te beoordelen of taxaties van

onroerend goed al dan niet waren gema-

nipuleerd. Om tot kwalitatief goede en

objectieve taxaties te komen, is in sa-

menwerking met de makelaarsvereni-

gingen en de hypotheekverstrekkers het

Nederlands Woning Waarde Instituut

(NWWI) opgericht. Het NWWI is een lan-

delijke, onafhankelijke organisatie die

rapporten van woningtaxaties keurt en

erop toeziet dat elke taxatie volgens de

dezelfde methode verloopt. Hoe gaat dat

in zijn werk?

Wanneer u bij de makelaar heeft aange-

geven dat u voor de waardetaxatie van

uw woning specifiek een NWWI-rapport

wilt, dan meldt de makelaar bij het

NWWI welke woning getaxeerd gaat

worden. De woning moet in het werkge-

bied van de taxateur liggen. Voor elke

woning worden modelwaarden opge-

vraagd. Deze zijn gebaseerd op een ver-

gelijking met soortgelijke woningen.

Moet bij de taxatie ook de waarde na

een voorgenomen verbouwing worden

bepaald, dan worden de geplande ver-

nieuwingen eveneens vastgelegd. Zo kan

de hypotheekverstrekker controleren of

de verbouwing inderdaad is/wordt uit-

gevoerd. In zijn taxatierapport neemt de

taxateur ook de waarde van minimaal

zes vergelijkbare woningen in de omge-

ving mee. Wijkt de gemiddelde waarde

van die woningen meer dan 10 procent

af van de getaxeerde waarde, dan moet

de taxateur aangeven waarom hij tot

een ander oordeel is gekomen.

De rapporten van de taxateur worden

door het NWWI gecontroleerd. Voldoet

de taxatie aan de eisen dan zet de taxa-

teur een elektronische handtekening. De

geaccordeerde taxatie kan dan niet meer

veranderd worden en komt in een cen-

trale database waar hij voor alle betrok-

ken partijen is in te zien. Zo wordt

gewaarborgd dat de waarde van uw wo-

ning zo objectief mogelijk is vastgesteld. 

Als iemand Bezuidenhout 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 Makelaars.

objectieve taxaties 
Mark Aardse (Foto: Fred Geelen)

Nog geen eeuw geleden moest tolgeld

worden betaald om de grens tussen Den

Haag en Voorburg te passeren. Op 18 au-

gustus 1928 sneuvelde de ‘grenspost’ in

de gezegende ouderdom van 270 jaar als

gevolg van het Haagse besluit de Laan

van Nieuw Oost-Indië te veranderen in

een autosnelweg naar Duitsland.

was het dubbel feest voor de Hagenaars.

Voor hen werd dan het tarief gehalveerd.

Met het verdwijnen van de tol verdween

ook de charme van de Laan van NOI. Het

Haagse stadsbestuur maakte resoluut een

einde aan het in het midden gelegen door

bomen omzoomde knisperende schelpen-

pad, waar de wandelaars op een bankje

onder de beschutting van het groene loof

even konden uitrusten. De bewoners van

de statige woonhuizen langs de laan ver-

loren hun idyllische uitzicht. Wrang is dat

dit alles werd opgeofferd voor een auto-

snelweg die er nooit is gekomen.

Door Carel Wiemers (tekst en illustratie)

Voor 5 cent de grens over naar Voorburg

Op 8 augustus 1658 stelden de Graven van

Holland en West-Friesland de tol in op het

Gravelijke Pad van het Haagse Binnenhof

naar de oude Romeinse vestiging in het

huidige Voorburg. De Schenkwetering

vormde de grens tussen beide plaatsen.

Het tolhuis stond op de plek waar nu het

Ministerie van Sociale Zaken is gevestigd.

‘Een Persoon te Voet’ moest 5 cent neertel-

len om verder te mogen. Hetzelfde tarief

gold voor ‘Elk Viervoetig Dier’. Voor een

koets met ‘Een tot Vier Menschen’ moest

20 cent worden neergeteld. De koetsier

van een paard en wagen met goederen be-

taalde 10 cent voor het laten openen van

het tolhek. Als er kermis was in Voorburg,



Hoe ziet u uw rol als ontwerper bij het

pleinenproject?

Voor de inrichting van de openbare ruimte

van de stad streef ik naar eenvoud, harmo-

nie en ruimte. Een ontwerper hoeft voor

mij niet nadrukkelijk zijn eigen stempel op

een plek te drukken. Een neutrale open-

baarheid van het ontwerp zie ik als een

groot goed. Het is tenslotte niet de ont-

werper, maar het zijn de gebruikers die

een plek betekenis geven. Het is de taak

van de ontwerper open te staan voor de

verschillende betekenissen van een plek

en een of meerdere daarvan te kiezen als

inspiratiebron voor een ontwerp. Ontwer-

pen is dus kiezen. Zelfs de meest eenvou-

dige voorzieningen en alledaagse

woonstraten vragen om een doordachte

compositie, in plaats van het gedachteloos

bij elkaar zetten van losse elementen. Het

meest spectaculaire project waar ik recent

aan heb gewerkt, is ongetwijfeld de

Nieuwe Boulevard in Scheveningen, waar

wij het ontwerp van de Spaanse architect

Morales samen met hem mochten uitwer-

ken.’ 

Hoe ervaart u de samenwerking met de

bewoners van Bezuidenhout-Oost?

De samenwerking ervaar ik als erg prettig.

Tijdens de workshops zijn er leuke inhou-

delijke discussies, en ik vind het goed om

te zien dat er zoveel mensen met zoveel

energie bezig zijn om hun wijk mooier en

beter bruikbaar te maken. De uitkomst

van het gehele proces is natuurlijk nog

niet bekend, en allerlei randvoorwaarden

en beperkingen zullen ongetwijfeld nog

wel wat frustraties opleveren. Je moet dan

denken aan eisen op het gebied van (ver-

keers)veiligheid, beheerbaarheid, techniek

en natuurlijk ook kosten, maar ook eisen

op het gebied van welstand en vormge-

ving. Er zijn verschillende gemeentelijke

commissies die de plannen op deze zaken

zullen toetsen, zoals bij alle plannen die

wij voor de stad maken. Maar de inbreng

van bewoners is voor mij een essentiële

voorwaarde om tot een goed ontwerp

voor de pleinen te komen. Want ontwer-

pen is natuurlijk een vak, maar ik kan als

professional niet bepalen wat voor de ge-

bruikers belangrijk en wenselijk is. Het is

mijn rol als ontwerper om de verschillende

ideeën zo te verbeelden dat uiteindelijk de

juiste keuzes gemaakt kunnen worden.

Wat vindt u van het pleinenproject?

Het pleinenproject is voor mij een bijzon-

der project, omdat ik nog niet eerder op

deze schaal zo uitgebreid met bewoners

samen heb gewerkt. Ik heb al vaker samen

met bewoners ontwerpen gemaakt, maar

dat was altijd voor wat kleinere, individu-

ele locaties. Nu gaat het over een veel gro-

ter gebied, en dus ook over de onderlinge

samenhang tussen al die plekken. Die sa-

menhang vormt voor mij dus meteen ook

de grootste uitdaging. Het project is voor

mij geslaagd als de pleinen goed gebruikte

plekken zijn geworden, waar bewoners

trots maar ook zuinig op zijn, en die tege-

lijkertijd een rustige vanzelfsprekendheid

uitstralen, passend bij het karakter van de

wijk.

Lees het uitgebreide interview met Klaas

Hilverda op www.pleinenbzh.nl 

Door Werkgroep Bezuidenhout Pleinen

Pleinen van Bezuidenhout-Oost

Klaas Hilverda, landschapsarchitect:

‘Inbreng bewoners essentieel voor goed ontwerp pleinen’

Binnen het project Pleinen Bezuidenhout-Oost werken bewoners nauw samen met de gemeente en haar Inge-

nieursbureau. Klaas Hilverda is landschapsarchitect bij het Ingenieursbureau en als ontwerper van straten en

pleinen direct betrokken bij het project. Een interview.

nummer 47 - juni 2015 - www.bezuidenhout.nl

Klaas Hilverda

(midden) tijdens

een workshop voor

bewoners van Be-

zuidenhout-Oost

over hun wensen

voor de 38 pleinen

in dit deel van de

wijk. (Foto’s: Ariane

Gordijn)

Het plein aan de Sillestraat/Theresiastraat. 
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In het AD van 8 juni noemt Richard de Mos

van de Groep de Mos/Ouderen Partij een

naamsverandering van station Laan van

NOI 'volstrekt overbodig'. ‘Zeker als je je

bedenkt hoeveel armoede deze stad kent.’

In hetzelfde artikel zegt Jacob Snijders,

voorzitter van Wijkberaad Bezuidenhout,

dat hij zich niet zozeer druk maakt om de

verandering van de naam, maar wél om

het feit dat er geen overleg is met de be-

woners van de wijk: ‘In het coalitie-ak-

koord Haagse Kracht staat dat bewoners

zeggenschap hebben over veranderingen

in hun wijk. Wij zijn niet eens benaderd

over deze plannen, laat staan dat er iets

met ons is overlegd. Raar.’ 

Via Twitter en Facebook riep Snijders be-

woners op te reageren. Die reacties heeft

hij voorgelegd aan de gemeente. ‘We zijn

niet van plan ons hier ongehoord bij neer

te leggen.’

Zie voor de plannen van de gemeente en

de discussie over de naam van station

Laan van NOI www.bezuidenhout.nl

Station Den Haag Beatrixkwartier?

De gemeente wil de omgeving rond station Laan van NOI ontwikkelen tot een campusomgeving op het gebied

van ‘safety en security’. Ook is ze van plan de naam van het station te veranderen in Den Haag Beatrixkwartier.

Over dat laatste is veel discussie. 

Geen betere locatie in Bezuidenhout voor

een buurthuis dan het Spaarwaterveld. De

speeltuin en het sportveld trekken dage-

lijks veel mensen, en bij evenementen als

de vrijmarkt op Koningsdag vervult het

Spaarwaterveld een centrale rol in de wijk.

Tot op heden kan dat alleen buiten. Maar

daar komt verandering in. Op de plek waar

nu nog de containers van het Haagse

Hopje staan, verrijst straks een buurthuis

waar mensen terecht kunnen voor een

kopje koffie, een workshop of een andere

activiteit. Ook 't Hopje met de speelmate-

rialenuitleen krijgt er een plaats.  

Volgens de opdrachtgever, het Wijkberaad

Bezuidenhout, en architect Ewoud Blom is

het Bezuidenhuis, zowel qua gebouw als

gebruik op de toekomst is gericht. 

Om met het eerste te beginnen: het Bezui-

denhuis wordt zo duurzaam mogelijk ge-

bouwd. Blom: ‘Zo komt er een isolerend

groen dak op, maar dan niet van sedum,

maar van echt gras op turf dat een keer

per jaar wordt gemaaid.' 

In het ontwerp is ook rekening gehouden

met de uitstraling van de wijk. Blom: 'We

gebruiken metselwerk dat in de jaren der-

tig veel in Bezuidenhout is toegepast. Ook

verwerken we er Cortenstaal in dat een

bruine roestkleur heeft en mooi verweert.

Want we willen een buurthuis dat in de

toekomst alleen maar mooier wordt en

over vijftig jaar ook nog met veel plezier

gebruikt wordt.' 

Wat dat gebruik betreft, speelt het Bezui-

denhuis in op de ontwikkeling van de bur-

gerparticipatie, waarbij de gemeente wijk-

bewoners stimuleert zelf activiteiten te or-

ganiseren. 

Andree Ruting, opbouwwerker voor Bezui-

denhout-Midden en -Oost bij Voor Welzijn:

'De ruimtes in het nieuwe buurthuis zijn

beschikbaar voor alle inwoners van Bezui-

denhout en kunnen gebruikt worden voor

tal van activiteiten. Denk aan spelmidda-

gen, vergaderingen, workshops en exposi-

ties van kunstenaars. Bewoners moeten

wel alles zelf organiseren, wij coördineren

alleen nog.'

De kosten voor het Bezuidenhuis bedragen

150.000 euro, exclusief de inventaris. De

gemeente draagt financieel bij met een

flinke subsidie. Het resterende bedrag is

afkomstig van het wijkberaad. Voor de fi-

nanciering van de inventaris worden nog

fondsen gezocht.  

Door Ellie Melis

Het Wijkberaad Bezuidenhout heeft onlangs een vergunningaanvraag ingediend voor

de bouw van een nieuw buurthuis op het Spaarwaterveld. Als alles volgens planning

verloopt, wordt het Bezuidenhuis volgend voorjaar geopend. 

Nieuw buurthuis 

Bezuidenhuis

Zo ziet het Bezuidenhuis er straks uit. 

(Artist impression: Ewoud Blom, 

Modus architectuur)
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Op Facebook en Instagram heeft Nylo Ink

tussen de 1.300 en 1.500 volgers. ‘Ja, dat

zijn er best veel’, beaamt Verroen. ‘Zeker

als je weet dat ik pas drie jaar tattoos zet,

waarvan twee jaar bij Needle Addict aan

de Thomsonlaan. Met mijn werk heb ik on-

dertussen een goede vaste klantenkring

weten op te bouwen en met de mond-tot-

mond reclame gaat het ook wel lekker.

Zelfstandig een studio beginnen is zeker

spannend, maar ik weet dat klanten mij

weten te vinden, en die komen uit heel

Den Haag en omstreken.’

Verroen die voornamelijk black-grey ta-

toeages zet en het tatoeëren van teksten

één van zijn specialismen noemt, was al

jong gefascineerd door tatoeages. ‘Vanaf

mijn 14e wilde ik er al een, omdat ik het

stoer vond staan, maar dat mocht niet van

mijn ouders. Op mijn 18e heb ik de eerste

laten zetten en dat werden er geleidelijk

aan meer. Zelf ben ik altijd al goed ge-

weest in tekenen. Mensen zeiden wel eens

dat ik daar iets mee moest doen. Uiteinde-

lijk werd dat dus tatoeëren. Na een korte

cursus ben ik gaan oefenen op varkens-

huid. Bij een goede vriend mocht ik mijn

eerst tattoo zetten. Op zijn kont.’ 

Zijn moeder bracht hem op het idee voor

een eigen studio. Ze wees hem op de lege

winkelruimte in de Theresiastraat. ‘Ik ben

opgegroeid in Bezuidenhout en woon er

nog steeds, maar voor een eigen studio

leek het nog te vroeg. Toch bleef het idee

hangen. De Theresiastraat is een leuke

winkelstraat. Er is altijd volk en dan is het

leuker om hier een studio te hebben dan

ergens in een stille straat. Uiteindelijk heb

ik dan ook besloten om het avontuur aan

te gaan. De inrichting heb ik laten ontwer-

pen en samen met mijn vader heb ik we-

kenlang de boel hier verbouwd. Het was

een hoop werk, maar het resultaat mag er

zijn.’

Door Mark Hoogland 

Nieuw in de Theresiastraat: Tattoo Studio Nylo Ink

Ter hoogte van Broodjes & Mir en Team Kapsalon bevindt zich 

Bezuidenhouts enige tattoo studio. Niels Verroen opende er in mei

de deuren van Nylo Ink. Verroen is pas 24 jaar, maar een eigen

zaak beginnen, was voor hem een logische stap.

Niels Verroen geconcen-
treerd aan het werk.
(Foto: Ariane Gordijn)
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Did you 
know that…
● ● ● in October Hoogvliet supermar-

ket will open its new establishment

in the former Jack Slagman sports

center in the Theresiastraat?

● ● ● with nearly 5,000 visitors, the

flea market at the Spaarwaterveld on

Kingsday was deemed a great suc-

cess?

● ● ● Bezuidenhout has welcomed a

new Italian restaurant? In April To-

mato & Basil opened at De Eerens-

plein 16.

● ● ● Guy Livingston will provide a

unique piano concert on Thursday,

July 2nd at 20:00 in the Christus Tri-

umfatorkerk? The benefits will be

used for the refurbishment of the

over 50-year-old church organ.

For the latest news from the

neighbourhood, check 

www.bezuidenhout.nl. 

Some Hague neighbour-

hoods are quiet during

the lunch hour. But when

the clock strikes twelve in

Bezuidenhout-Midden,

the streets are teeming

with workers from sur-

rounding office buildings, schools and

government departments and nary a

seat can be found in the local restau-

rants. 

I have witnessed unruly lines at De Gar-

naal fish stand spilling into the streets;

a line out the door at De Surinees and

other eateries on Theresiastraat. It

doesn’t stop there. Restaurants tucked

away in residential settings like Café

Pan across from Sophie Park and Het

Pleidooi on the Adelheidstraat are also

packed with suits.

But when evening comes and the office

workers head home, the residential feel

returns, allowing the locals to claim a

seat; or not. We attempted to go out to

dinner one Thursday evening only to

discover that the young professionals

who fill the restaurants by day were

out in force.

What are they doing here? My husband

explained the four-day work week, ren-

dering Thursday the beginning of the

weekend. Considering our child had

school the next day, we couldn’t wait

out the celebratory crowd and disap-

pointedly left.

‘I can’t eat out in my own neighbour-

hood’, I complained to a friend.  

‘If it weren’t for all those office workers

providing steady income for the local

restaurants on a daily basis, you

wouldn’t have so many wonderful

choices available.’ 

Point well taken. We do have pretty

awesome restaurants. I guess my job as

a local is to reap the benefits of supply

and demand. And work on my timing.

By Kristin Anderson 

www.authorkristinanderson.com

Supply and Demand

Five years ago, a group of squatters

transformed the former Irish pub The

Spring at the Willem van Outhoorn-

straat into the Autonomous CentreThe

Hague.

The Centre recently celebrated its fifth

anniversary, but is also facing an im-

pending eviction.

For a game of beach volleyball, you do not have go to the beach anymore. Since 

1 June, you can also hit a ball at the pop-up park at the Princess Beatrixlaan. 

From 14 June until 9 July you can enjoy the first BeaBeach Area Tournament.

Jubilee 

Autonomous 

Centre 
Sporty 

beach 

feeling
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Stichting Haagsche Schoolvereeniging  

HSV International School  
 

VV AA NN NNIIJJ EE NNRR OODDEE SS TT RR AA AA TT  

www.hsvdenhaag.nl    Tel: +31 (0)703184965  Email: id -admissions@hsvdenhaag.nl  
 

Dutch and  International Primary Education  
Dutch and International  Special Needs Education  

MONTAGEBEDRIJF

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

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

E.M. DE JAGER

Organization, coordination & supervision of 

refurbishment & renovation work 

Property management

Rentals - Home search services

+31 6 2180 4928 - info@expathomeservices.nl

www.expathomeservices.nl

Expat 
Home 
Services
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Inburgering

Ik heb het al eens toegegeven: ik kom

hier niet vandaan, ik ben import. Expats

spelden een button op met de tekst

‘Spreek Nederlands tegen mij’. Hoogste

tijd dat ik maar eens een button ga dra-

gen met de tekst ‘Spreek Haags tegen

mij’, want al die Haagse Harrys blijken

keurig Nederlands te kunnen spreken

als ze iets tegen mij moeten zeggen.

Ik spreek dus geen woord Haags, laat

staan Bezuidenhouts, maar ik voel me

hier helemaal thuis. Ik heb me kennelijk

helemaal op eigen houtje ingeburgerd

in deze wijk.

Een vreemdeling die in ons land komt

wonen, moet weten waar onze rege-

ring zetelt, wat de naam ‘Nederland’ be-

tekent en of we hier veel of weinig

fietsen hebben. Ik weet wat de naam

‘Bezuidenhout’ betekent, dat de

Utrechtsebaan een snelweg is en geen

ijsbaan, dat de Theresiastraat de win-

kelstraat van onze wijk is en niet de Ju-

liana van Stolberglaan.

Maar is dat het nou, al die feitjes die ik

zo uit een gidsje haal? Voel ik me hier

thuis omdat ik weet waarom er begin

maart altijd bloemen liggen aan de

voeten van Juliana van Stolberg en dat

Buurman John

ik weet (nadat ik even snel heb gegoo-

geld) wie zij ook alweer was?

Nee toch? Of is het dat ik in ‘het hout’

ben opgegroeid, in Emmerhout. Ook een

woonwijk met vooral platte daken, met

bos in de buurt om in te spelen, nog net

op het Drentse zand, maar met zicht op

het veen richting Duitsland. Een beetje

Bezuidenhout dus, in het veen, maar het

zand van de duinen niet ver weg.

Voel ik me hier dan thuis omdat Bezui-

denhout me terug doet denken aan

mijn jeugd? Dat snijdt natuurlijk weinig

hout. In Emmerhout geen strand en zee,

maar een zwembad. De daken waren er

plat, maar zaten op doorzonwoningen

uit de jaren zestig, in plaats van portiek-

woningen van een eeuw geleden.

Wat is het dan? Die glanzende make-

laarstermen over onze wijk? Ik ga niet

ergens wonen omdat er een snelweg of

station in de buurt is. Waarom ik me hier

meteen snel thuis voelde? Voelde. Een

goed gevoel. Zou dat het zijn? Daar kun

je heel lang over praten, maar uiteinde-

lijk valt er niet veel over te zeggen.

Misschien is dit het wel: geef mensen

die van buiten komen een goed gevoel,

dan voelen ze zich vanzelf thuis. En dan

komt het met die inburgering ook van-

zelf wel goed.

Wist u dat…
● ● ● de nieuwe vestiging van Hoog-

vliet in het voormalige sportcentrum

aan de Theresiastraat waarschijnlijk in

oktober geopend wordt? 

● ● ● de wijk een Italiaans restaurant

rijker is? In april opende Tomato & Basil

zijn deuren aan het De Eerensplein 16.

Voor huisgemaakte pizza’s en pasta’s.

Afhalen of daar opeten.

● ● ● speel-o-theek De Schatkamer, ge-

vestigd aan de Koningin Sophiestraat

122, vrijwilligers zoekt? Meer info:

info@speelotheek-deschatkamer.nl of

070-752 65 43. 

● ● ● Guy Livingston op donderdag 2

juli om 20.00 uur een uniek pianocon-

cert geeft in de Christus Triumfator-

kerk? De opbrengst wordt gebruikt

voor een opknapbeurt van het ruim 

50 jaar oude kerkorgel. 

● ● ● in de Theresiastraat het lekkerste

ijs van Den Haag kan worden gegeten?

Melbalino en Luciano’s kregen de

meeste stemmen van de bezoekers van

DenHaagDirect. Met ieder 34 procent

van de stemmen eindigden ze gelijk bo-

venaan, hoewel Melbalino op aantal

stemmen nipt won.

● ● ● u tot 31 augustus in aanmerking

kunt komen voor subsidie als u een

buurtstalling voor fietsen wilt openen?

Meer weten? Mail dan naar fietsparke-

ren@denhaag.nl

● ● ● ouderen die graag in beweging

willen blijven, maar voor wie lang staan

erg belastend is, aan stoelyoga kunnen

doen? Geïnteresseerd? Neem dan con-

tact op met Yvonne van Helvoirt via 06-

41 28 60 80. 

● ● ● het Buurtpreventie Team de Gul-

den Klinker heeft ontvangen voor hun

inzet om de wijk leefbaarder te maken? 

Zie voor al het nieuws in de wijk:

www.bezuidenhout.nl

Vrijmarkt 2015 groot succes

Met ongeveer 5.000 bezoekers en fantastische weer was de vrijmarkt op het Spaarwaterveld dit jaar

een groot succes. (Foto: Willem Verheijen)



Het concert werd gegeven in het kader

van een conferentie over ouderen en cul-

tuurparticipatie. Het bracht twee projec-

ten van het Residentie Orkest samen: een

voor ouderen en een voor kinderen. Die

leren - afzonderlijk van elkaar - van profes-

sionele muziekdocenten en musici van het

Residentie Orkest samen te spelen in een

orkest. Doel van het concert in de Van

Hoogstratenschool was te ontdekken wat

kinderen en ouderen van elkaar kunnen

leren. Petra Wolters, coördinator van het

Residentie Orkest: '

Dit concert was de eerste keer dat de kin-

deren en ouderen samen speelden. Ze

hebben een uur samen geoefend en een

half uur opgetreden. Het resultaat mocht

er zijn.’  

Het project van het Residentie Orkest

loopt in Bezuidenhout op de Van Hoog-

stratenschool, de Liduina Basisschool en

de Nutsschool, en op de basisscholen in

Mariahoeve. Wolters: ‘We willen leerlingen

laten ervaren hoe fantastisch het is om

samen muziek te maken is, kennis laten

maken met muziekinstrumenten die ze

anders misschien nooit zouden hebben

bespeeld, en ze laten genieten van muziek.

Muziek verbindt. We zijn dan ook van plan

kinderen en ouderen regelmatig samen te

laten musiceren in een echt wijkorkest Be-

zuidenhout/Mariahoeve.’

'Wij doen graag mee met dit mooie pro-

ject’, zegt Corien van Starkenburg, direc-

teur van de Van Hoogstratenschool. ‘Als

Brede Buurtschool willen wij graag de sa-

menwerking met de buurt uitbreiden. Dat

muziek mensen verbindt werd heel goed

zichtbaar tijdens dit concert. Veel mensen

uit de buurt waren aanwezig: de ouderen,

hun kinderen, onze kinderen en hun ou-

ders.'

Door Ellie Melis

Leerlingen van de Van Hoogstratenschool gaven op 22 mei samen met ouderen een

uniek concert in de gymzaal van de basisschool. Het was de aanzet voor een wijkorkest

Bezuidenhout/Mariahoeve.

Jong en oud geven concert 

Jong en oud musiceren samen in de Van 

Hoogstratenschool. (Foto: Maria Turial)

HET OPEN VENSTER

DYSLEXIE-SCHOOL

VOOR KINDEREN

MET GROTE DROMEN
Anita van Schie

Tarwekamp 3 - 2592 XG  Den Haag - Telefoon 070 33 50 959

www.hovdenhaag.nl - avschie@hovdenhaag.nl

Hoe goed kent u de wijk? Waar bevindt

zich het hiernaast afgebeelde detail?

Stuur uw antwoord per e-mail of brief

naar de redactie (zie het colofon op pa-

gina 3) en maak ook kans op een boeken-

bon, beschikbaar gesteld door

Advocatenkantoor Mr. E. Fransen.

Heb oog voor detail, 
win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie is door twee lezers herkend.

Het maakt deel uit van een balkon van een huis (zonder

huisnummer) aan het Emmapark. Robine Hofman mag de

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

Dienstencentrum, Johannes Camphuijsstraat 25. 
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Geldig t/m 10 oktober 2015. Niet 

geldig i.c.m. andere acties. Vraag 

in de winkel naar de deelnemende 

merken en actievoorwaarden.

MOOI MEEGENOMEN

NU 20%

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

DE HUIZENMARKT 

TREKT AAN.

GA NU MET ONS 

IN ZEE!
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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 49 wordt bezorgd

in de week van 11-18 december. Deadline

kopij en advertenties: 26 november.

Redactie

Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 

Marjon Damen, Roeland Gelink, Evalien

de Groot, John Hermse, Mark Hoogland,

Ellie Melis, Evelien ter Meulen, Aubine

Prinzen, Floor Zoet

Fotografie

Ariane Gordijn, Koen de Lange,

Willem Verheijen, Floor Zoet

Vormgeving

Leo Leeflang

Drukwerk

Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@ziggo.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

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

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

Bovenstaande tarieven gelden bij 1 x plaatsen. Bij opdrachten voor 3 of 5 x plaatsen 
profiteert u van aantrekkelijke kortingen. Zie voor een volledig tarievenoverzicht 
www.bezuidenhout.nl (linkerkolom onder de knop Wijkkrant). 
Opmaak van uw advertentie is ook mogelijk. De kosten hiervoor zijn € 12,50 per kwartier. 
Alle bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21 % btw.

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

Meer informatie Harold Thijssen: 06 – 54 72 56 38 of har100@ziggo.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: Het bestuur van het jarige wijk-

beraad (Foto: Willem Verheijen). 

Lees het artikel op pagina 14 
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www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

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

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Schoonheidssalon Nollie Kleijheeg

Paulinastraat 88 - 2595 GK  Den Haag

070 385 41 71 - 06 236 595 31 - www.salonnolliekleijheeg.nl

NIEUWBDR Behandeling
Beauty - Defect - Repair methode

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

Voor aanbiedingen zie de website!

voor             na

voor             na
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Studentenstudio’s aan de Koningin Marialaan

Jaco de Hon, planontwikkelaar bij het

bouwbedrijf, weet alle details rondom

deze transformatie. ‘Het complex is een

jaar of acht volledig in ons bezit. We heb-

ben verschillende plannen gehad om het

gebouw en het terrein te herontwikkelen,

waaronder het idee om het pand te slo-

pen. Nieuwbouw met hierin winkels en

daarboven appartementen moest het

gaan worden. De crisis gooide echter roet

in het eten en de plannen gingen niet

door. Vervolgens heeft lange tijd een su-

permarktketen interesse gehad om op

deze plek de concurrentie aan te gaan met

de twee Albert Heijns op de Theresia-

straat. Deze ideeën zijn in een vergevor-

derd stadium geweest, maar onder andere

vanwege parkeerdruk, logistieke proble-

men en het rond krijgen van de financiën

bleek dit alles niet realiseerbaar.’

Zelfstandige studentenwoningen

Adriaan van Erk Bouw B.V. heeft vervolgens

een marktverkenning gedaan naar de

woonbehoefte in de wijk in relatie tot de

mogelijkheden van het complex. Hiervoor

is onder meer nauw contact geweest met

de gemeente, hogescholen en de Universi-

teit Leiden. De Hon: ‘Nieuwbouw bleek

geen optie, maar het pand kan niet leeg

blijven staan. Wij dachten zelf aan studen-

tenwoningen. Het tekort aan studenten-

kamers blijkt namelijk zo rond de 3.000 te

liggen. De gemeente moedigt de komst

van meer studentenwoningen aan. De be-

hoefte onder toekomstige huurders bleek

te liggen in zelfstandige woonruimte. Zo

zijn we op het idee gekomen om studio’s

van ongeveer 24 m² te maken met ieder

een woonkamer, ruimte voor een bed, keu-

ken en badkamer. De startersappartemen-

ten komen op de bovenste verdieping en

zijn gemiddeld 45 m² groot. Deze hebben

een eigen dakterras. Doordat we een hele

grote kelder hebben, krijgt straks iedere

student zijn eigen bergruimte. Dat is best

uniek.’

Alleen voor studenten

De woonruimten zullen alleen gehuurd

kunnen worden door studenten van de ho-

geschool of universiteit. De Hon: ‘Dit is een

afspraak met onder meer de gemeente.

Geïnteresseerde woningzoekenden zullen

een bewijs van studie-inschrijving moeten

tonen. Wij doen de verhuur overigens niet

zelf. Wij schakelen hiervoor een verhuur-

makelaar in. Zij verzorgen dan voor ons dat

alle woonruimten verhuurd worden. Meer

informatie over het kunnen huren van een

studio volgt als we wat verder zijn met de

verbouwing. De startersappartementen

zijn bedoeld voor pas afgestudeerden die

in het complex willen blijven wonen, maar

dan net iets ruimer.’

De buurt 

Vorige plannen konden op weerstand re-

kenen van de buurt. Dat verwacht De Hon

deze keer niet: ‘Vorige plannen gingen uit

van nieuwbouw met kelder. Het opnieuw

realiseren van een kelder en de daarbij ho-

rende bouwactiviteiten van plaatsing van

damwanden, verlagen van grondwaterpeil

en dergelijke kon rekenen op weerstand.

Terecht, maar nu met de verbouw van het

bestaande pand speelt dit niet. Nu er geen

winkels in komen is er voldoende parkeer-

gelegenheid op het eigen terrein voor de

bewoners. Daarnaast zorgen we ervoor

dat de ruimten rond het gebouw er netjes

uit zien. In het verleden wilden zwervers

zich daar nog wel eens ophouden. Dat is

straks verleden tijd.’ De verwachting is dat

de omgevingsvergunning binnenkort rond

is en dat er gestart kan worden met ver-

bouwen. De Hon: ‘Het streven is om voor

september 2016 alles gereed te hebben.

Dan kunnen de studenten voor het

nieuwe studiejaar hun intrek nemen in

hun studio.’ 

Door Mark Hoogland

Voor het einde van het jaar start de transformatie van het leegstaande kantoorcomplex aan de Koningin Maria-

laan. Het voormalige kantoor van Defensie zal straks onderdak bieden aan bijna 200 studenten. Projectontwik-

kelaar en bouwbedrijf Adriaan van Erk Bouw B.V. wil voor het volgende studiejaar 170 studio’s verhuren aan

studenten en 19 starterswoningen aan afgestudeerden. Hiermee komt een langverwacht einde aan de jaren-

lange leegstand van het complex.

Het voormalige kantoor van Defensie aan de 

Koningin Marialaan krijgt eindelijk een bestem-

ming. (Foto: Koen de Lange)



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

Horren Raamdecoratie Serre zonwering 

Knikarmschermen Rolluiken Terrasoverkapping 

Markiezen Screens Uitvalschermen

Als het BUITENGEWOON
goed moet zijn!

Suntec Zonwering  Juliana van Stolberglaan 236  2595 CN Den Haag  T. 070 - 383 73 62

E. info@zonwering-suntec.nl  W. www.suntec-zonwering.nl 

Onze showroom is op afspraak geopend!

MONTAGEBEDRIJF

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

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

E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!
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Vogels ringen en uileballen uitpluizen

Iedereen is natuurlijk welkom, maar de

Haagse vogelbeschermers hopen met het

feestje voor hun negenstigste verjaardag

vooral bij kinderen belangstelling voor vo-

gels te wekken. Met uilenballen bijvoor-

beeld. Kinderen mogen de braakballen van

de uilen uit gaan pluizen om te kijken wat

er allemaal in zit. ‘Ze kunnen daar lekker

mee gaan frutselen’, zegt Adri Remeeus,

voorzitter van de Haagse Vogelbescher-

ming. ‘Botjes van veldmuisjes zitten erin,

maar ook stukjes van schedels van vogels

en vleugels van kevers.’

Een ander attractie waar Remeeus veel

van verwacht, vooral voor de jongere vo-

gelliefhebber, is het ringen van vogels. Me-

dewerkers van het vogelringstation

Meijendel komen naar het Haagse Bos

met hun mistnetten: heel fijne haast on-

zichtbare netten waarin vogels blijven

haken. De vogels krijgen pootringen aan

de hand waarvan kan worden vastgesteld

waar ze overal heen vliegen. ‘Het is enorm

leuk om vogels eens van dichtbij te zien’,

verwacht Remeeus. ‘Voor kinderen is dat

echt een belevenis. Dat vinden ze gewoon

hartstikke leuk.’

Het Haagse Bos is aan het begin van de

herfst een goede plek voor de Haagse Vo-

gelbescherming om een feestje te vieren,

denkt de voorzitter. Er zitten genoeg vo-

gels en rond de grote vijver vooral veel

eenden, die in het najaar een stuk actiever

zijn dan in de zomer. De eerste trekvogels

die er vanuit Scandinavië neerstrijken zijn

dan ook al in het bos te zien.

Bezoekers die thuis wat meer van vogels

willen genieten, kunnen bij de kraampjes

op de Kleine Weide tips krijgen om vogels

te lokken. Verder zijn er aan de andere

kant van de Maliebaan, bij Staatsbosbe-

heer, lezingen over onder meer de wespen-

dief en de Haagse vogel bij uitstek, de

ooievaar.

Haags Vogelfestival, zondag 4 oktober,

Kleine Weide in het Haagse Bos (ingang

Boslaan, naast de Malietoren) 11.00 –

16.00 uur, toegang gratis.

Door John Hermse

Vooral leuk voor kinderen: vogels ringen

en uilenballen uitpluizen tijdens het

Haags Vogelfestival in het Haagse Bos op

4 oktober.

Wijkberaad voelt zich ‘belazerd’ door gemeente

Ze zagen de bui al hangen (zie Bezuiden-

hout Nieuws 47), maar op 20 augustus

ontving het wijkberaad dan de bevestiging

van het College van Burgemeester en Wet-

houders: er is geen financiële ruimte voor

het opnieuw inrichten van de straten in

fase 2 en 3 in Oost. De verontwaardiging

bij het wijkberaad is er niet minder om.

Volgens de bewonersorganisatie breekt de

gemeente hiermee niet alleen eerder ge-

dane beloftes. Ook vreest ze dat de wijk

gefragmenteerd raakt doordat de straten

in fase 1 wel opnieuw worden ingericht en

in fase 2 en 3 niet. Bovendien is het wijkbe-

raad bang dat de financiële perikelen de

uitvoering van de plannen zullen vertra-

gen en dat Oost nog langer op onder-

grondse restafvalcontainers moet

wachten.

Het wijkberaad voelt zich ‘belazerd’ door

de gemeente en roept in een actie wijkbe-

woners die ook dat gevoel hebben, op dat

te kenbaar te maken via voelmebela-

zerd@bezuidenhout.nl. Met die steun

hoopt het wijkberaad dat de gemeente-

raad in oktober bij het vaststellen van de

begroting voor 2016-2019 alsnog haar be-

loftes zal inlossen en geld zal vrijmaken

voor de herinrichting van fase 1 en 2 in

Oost. 

De brief van het College en de reactie

daarop van het wijkberaad zijn te lezen

op www.bezuidenhout.nl

Het Wijkberaad Bezuidenhout is boos op de gemeente Den Haag. Die zegt dat er geen

geld is voor de herinrichting van de straten in fase 2 en 3 in Bezuidenhout-Oost. Dat is

volgens het wijkberaad tegen alle beloftes in. In een poging de gemeente op andere ge-

dachten te brengen, vraagt ze de steun van de wijkbewoners.

Vogels spotten in het Haagse Bos. 

Laatste nieuws

Actie vanuit wijkberaad en spoedover-

leg met wethouder Revis heeft resul-

taat. Wethouder belooft voortgang en

financiële middelen voor herinrichting

volgende fase. Details volgen.



Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

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

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

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

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

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

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

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

(Advertentie)

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

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op (070) 3477297

De ontmoetingsplek in Bezuidenhout, waar tegen een ge-

ringe vergoeding ruimte beschikbaar is voor allerlei initia-

tieven uit de buurt. 

Voor, door en met buurtbewoners worden hier cursussen,

workshops, sportactiviteiten en andere bijeenkomsten ge-

organiseerd op sociaal-, maatschappelijk-, creatief- en

sportief gebied.

Beschikbare ruimten: gymzaal, bewegingsruimte, creativi-

teitruimte, professioneel ingerichte keuken, eetkamer en

een presentatieruimte.

Voor het aanbod kijk op www.puntzuid.nl 

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

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

met je op.        

Buurthuis PuntZuid

Van Heutszstraat 12

2593PJ  Den Haag

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

06 295 557 45

www.ariestweewielerservice.nl

Arie’s Tweewieler Service

reparatie van alle merken rijwielen
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Beurs over alternatieve geneeswijzen

Bezuidenhout in balans

De beurs wordt voor de tweede keer geor-

ganiseerd door de werkgroep Bezuiden-

hout in Balans. Dit keer is het motto Kom

lekker in je lijf, zorg goed voor jezelf. An-

drée Ruting, opbouwwerker bij Voor Wel-

zijn, ondersteunt de werkgroep: ‘In onze

wijk zijn tal van professionals actief met

uiteenlopende specialisaties in de alterna-

tieve geneeswijzen. Al die geneeswijzen

hebben een uitgangspunt gemeen: het fy-

sieke lichaam staat in wisselwerking met

de geest. Dat wil zeggen dat mentale

klachten kunnen verminderen, of worden

voorkomen, door fysieke therapie, en an-

dersom. Alternatieve geneeswijzen kun-

nen daarmee een preventieve werking en

een positief effect hebben op bijvoorbeeld

stress, gevoelens van depressie, vermoeid-

heid en een burn out.’

Veelzijdig aanbod

Er zijn verschillende vormen van alterna-

tieve geneeswijzen. Tijdens de beurs krijgt

de bezoeker de kans te ervaren wat het

best bij hem of haar past. In drie zalen

worden workshops of lezingen gegeven

over onder andere haptonomie, stoelyoga,

Chi Kung, Mindfull eten, detox, adem- en

zangtherapie, phytotherapie, maar ook se-

niorengym en creatieve therapie. Tevens is

er mogelijkheid voor individuele behande-

lingen, zoals massages, reiki, reading, trig-

gerpoint therapie en numerologie. Buiten

vindt er onder meer een mind & body

bootcamp plaats. Ook voor advies of infor-

matie over één van de bovenstaande ge-

neeswijzen, remedial teaching of detox

kunt u terecht op de beurs. 

Ruting: 'We hopen dat er veel mensen

komen. Het belooft een leuke middag te

worden, waarbij bezoekers hun eigen pro-

gramma kunnen samenstellen. Verder zijn

de toegang tot de beurs en deelname aan

de workshops gratis. Ook wordt er gezorgd

voor een hapje en een drankje. En of dat

nog niet genoeg reden is om te gaan; de

beurs is natuurlijk een leuke gelegenheid

om buurtgenoten op een nieuwe manier

te leren kennen.’

Door Marjon Damen en Ellie Melis

Voorbeelden van 

alternatieve geneeswijzen

Om al een beetje in de stemming te

komen voor de beurs Bezuidenhout in

balans, kort enkele beschrijvingen van

alternatieve geneeswijzen: 

Haptotherapie is een persoonsgerichte

begeleidingsvorm. Ze wil de cliënt weer

in contact brengen met zijn/haar gevoe-

lens. En daarmee met zichzelf. In de hap-

totherapie speelt, naast het gesprek en

belevingsgerichte activiteiten, de posi-

tieve werking van aangeraakt worden

een belangrijke rol. Wanneer je wordt

(aan)geraakt, komt datgene naar de op-

pervlakte wat werkelijk in je leeft. Zo

wordt voelbaar gemaakt wanneer je

blokkeert en jezelf terughoudt. Of juist

teveel investeert. Het geeft je inzicht in

de wijze waarop je in het leven staat. En

in de wijze waarop je omgaat met je pro-

blemen en klachten. 

Bij reiki wordt via handoplegging univer-

sele energie overgebracht van de thera-

peut naar de cliënt. Deze energie

herstelt de harmonie in het lichaam en

versnelt het natuurlijk genezingsproces.

Reiki wordt toegepast voor klachten op

fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel

niveau, en ter versterking van gezond-

heid. 

Een triggerpoint is een pijnlijke verhar-

ding in de spieren die niet meer ont-

spant. Zo’n verharding kan

bewegingsbeperkingen, stijfheid,

krachtsverlies en pijnklachten veroorza-

ken. Bij de behandeling wordt met speci-

fieke technieken de verharding

weggemasseerd. Daarbij is veel aan-

dacht voor strektechnieken, omdat die

het herstel van de aangedane spieren

bevorderen. 

Phytotherapie betekent niets anders

dan het gebruik van planten als genees-

middel, en wordt ook wel kruidenge-

neeskunde genoemd. Van de planten of

delen daarvan, zoals de wortel, de

bloem, de bladeren, vruchten, waarin de

meest werkzame stoffen zitten, worden

extracten, poeders of aftreksels ge-

maakt. 

Op zondag 4 oktober van 13.00 tot 17.00 uur vindt de beurs Bezuidenhout in balans

plaats. Ongeveer twintig professionals uit de wijk geven informatie, workshops of 

individuele sessies over alternatieve geneeswijzen. De middag is in het wijk- en 

dienstencentrum op de Johannes Camphuijsstraat 25. 

Een workshop tijdens Bezuidenhout in balans

begin dit jaar. (Foto: Floor Zoet)



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

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

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

Ambulant Pedicure

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

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

Donderdagavond 1 oktober en zaterdag 3 oktober serveren wij weer als

vanouds aan al onze gasten een heerlijke Zeeuwse Mosselavond. 

Dit voor de prijs van € 15,95 inclusief frites, sla en 3 soorten sausjes 

en onbeperkt Zeeuwse Mosselen eten.

Wij serveren dit vanaf 17.00 uur.
Voor de niet Mossel liefhebber serveren wij deze avond een 

lekkere Hollandse biefstuk met gebakken champignons, uitjes, 

frites en sla voor € 14,95.

Gelieve onderstaande bon in te leveren bij Nieuw Engelhard.

Donderdag/Zaterdag:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tijd:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aantal personen Mosselen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aantal personen Biefstuk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U kunt ook telefonisch reserveren of via onze website 
www.nieuwengelhard.nl

Lunchroom & Catering
Theresiastraat 142 - Den Haag
070 385 82 61 www.nieuwengelhard.nl 

Mosselavonden (onbeperkt!!!)

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

nieuwe adressen als hulp in de huishouding. Met goede 

referenties. U kunt mij bereiken op telefoonnummer

06-19152950

Mijn naam is Sandra. 

Speciaal voor scholieren en studenten:
een individueel studiekeuze-onderzoek
voor meer plezier en succes in je studie!

Bel of mail Hempenius Consultancy

Psychologisch adviesbureau voor studie- en beroepskeuze

H. Zwaardecroonstraat 5 - 2593 XK  Den Haag

hempcon@dds.nl - 070 3222917

www.studieloopbaankeuze.nl

Dierenzorg
Den Haag

Hondenuitlaatdienst
&

Kattenzorg aan huis

dierenzorgdenhaag.nl 

0650435670
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De eerste editie van de 1e Haagse Hedendaagse Kunstmarkt is geslaagd,

volgens de organisatoren. Op 22 augustus lieten in de Theresiastraat 

76 kunstenaars in 70 kramen hun werk zien. Het zeer warme weer deed

veel mensen misschien besluiten om het strand op te zoeken, maar de

organisatie noemt de belangstelling desondanks redelijk en zegt dat er

aardig wat kunst in andere handen is overgegaan. Complimenten kreeg

ze voor het gevarieerde aanbod van het nieuwe initiatief, dat volgend

jaar wellicht een tweede editie zal beleven. De fotoreportage is gemaakt

door Ariane Gordijn. Kijk voor meer foto’s op de facebookpagina van 

Bezuidenhout.

Art & Jazz in beeld 



Snel gemeld? 

Snel hersteld!

Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het gratis verwijderen. 

U hoeft het alleen maar te melden.

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffi ti bij komt!

Meld Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 

of neem contact op met Meldpunt 

Graffi ti: meldpuntgraffi ti@denhaag.nl 

of  14 070.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 

aangename, veilige en schone plek om 

in te wonen, werken en leven.

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

HET OPEN VENSTER

DYSLEXIE-SCHOOL

VOOR KINDEREN

MET GROTE DROMEN
Anita van Schie

Tarwekamp 3 - 2592 XG  Den Haag - Telefoon 070 33 50 959

www.hovdenhaag.nl - avschie@hovdenhaag.nl

Sportieve activiteiten - Mindful eten - Slim afvallen zonder dieet 

www.optizijn.nl  - 06 371 983 85

Astrid Schneiders 
Vitaliteitscoach

Diana Tromp 
(06-248 112 32)

Remedial Teacher en Kernvisiecoach

Van Imhoffstraat 46, Den Haag

Voor hulp bij leer- en 

automatiseringsproblemen en een 

andere leerstijl

www.d-rt.nl

Een middag met gratis informatie en workshops. 

Deze worden u aangeboden door professionals uit de wijk. 

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 

Bezuidenhout in Balans
Zondag 4 oktober 2015

Kom lekker in je lijf, zorg goed voor jezelf en kom naar de

Wijkdag Johannes Camphuijsstraat 25

Meer weten? a.ruting@voorwelzijn.nl of 0619044347

Van 13.00 tot 17.00 uur
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dan in de modder en dan door de sneeuw,

waardoor hij steeds moest oppassen niet

uit te glijden. Door de regen was hij door

en door nat, ook de droge kleding die hij

bij de rustpunten aantrok, bleef maar kort

droog. Tijdens de loop zat hij er soms echt

doorheen. Op weg naar het zesde rust-

punt, na 65 kilometer, wilde hij opgeven.

Dit kwam vooral door de regen en de mod-

der die het lopen zwaar maakten. Bij de

verzorgingspost kreeg hij de bemoedi-

gende woorden ‘Es ist alles nur im Kopf’;

als hij verder wilde, dan kon dat op wils-

kracht. Klein wilde zijn doel bereiken, was

in staat zijn negatieve gedachten om te

zetten, en ging door. In het donker nam hij

de laatste helling naar beneden en kwam

na 14,5 uur lopen onder luid gejuich weer

aan bij de finish in Grainau. 'Dat was een

fantastisch moment,' zegt Klein. 'Ondanks

de slechte weersomstandigheden had ik

de ZUT uitgelopen. Het was een mentale

overwinning.’

Weer terug in de Caroline van Nassau-

straat in Bezuidenhout zoekt hij een

nieuwe uitdaging om naar toe te leven:

'De ZUT zou ik nog wel eens willen lopen.

Verder heb ik een vergelijkbare 100 kilo-

meterloop in Roemenië en een 100 mijler,

dus 160 kilometer, als de Ultra Trail de

Mont-Blanc op mijn wensenlijst staan.

Daarnaast wil ik iets doen met mijn eigen

verhaal door mensen die aan de zware

kant zijn te trainen in het Haagse Bos, en

hen geheel vrijwillig te helpen om met 

100 kilogram naar 10 kilometer te komen,

of misschien wel 100.´ 

Kijk voor trainingen in het Haagse Bos op

embassy-hill-runners.nl. 

Door Ellie Melis

In het dagelijks leven is Maarten Klein

huisvader en trainer. Zijn passie voor ultra-

lopen is geleidelijk ontstaan. 'Tot 2002 was

ik een echte Bourgondiër en vertoonde me

graag in het uitgaansleven: de kilo's kwa-

men eraan. Ineens was er een moment,

dat ik klaar was met die manier van leven.

Ik wilde het anders doen.' Klein besloot te

gaan hardlopen. Aanvankelijk viel dat erg

tegen. Als hij twee keer 10 minuten liep,

moest er tussendoor wel een pauze wor-

den genomen. Maar hij zette door en

legde de lat steeds iets hoger: 

20 minuten, 5 kilometer, 10 kilometer

lopen. Het hardlopen had een verslavende

werking. Klein: 'Het gaat om de mentale

overwinning. Fysiek ben je op, maar je

gaat toch door.' Binnen twee jaar was hij

25 kilo lichter en een aantal hardloopwed-

strijdervaringen rijker. Het wedstrijdele-

ment inspireert hem: 'Ik ben competitief

ingesteld en vind het heerlijk om het beste

uit mijzelf te halen.’ 

Na een aantal marathons te hebben gelo-

pen, ging hij door met zijn zoektocht naar

zijn fysieke grenzen. Hij wilde nog meer ki-

lometers lopen en nog meer uitdaging tij-

dens het lopen. Klein: 'In bergachtig

gebied train je met meer variatie, gezon-

der je spieren en hartslag.' Uiteindelijk

vond hij de uitdaging in de Zugspitz Ultra-

trail, ook wel de 'ZUT' genaamd, een ultra-

loop die door de bergen van Duitsland

naar Oostenrijk voert. De 100 kilometer-

lange route loopt door ongerepte natuur,

voor een natuurliefhebber als Klein dan

ook de tocht der tochten. 

Een mentale overwinning

Op 20 juni dit jaar was het zo ver. Om 7.15

uur begon hij in Grainau in de regen aan

zijn tocht. Tijdens de ZUT werd het weer

zelfs zo slecht dat een deel van het par-

cours moest worden veranderd. Klein liep

Maarten Klein is in zijn vrije tijd ultralo-

per. Dat wil zeggen dat hij extreem lange

afstanden in bergachtig gebied loopt. In

juni liep hij de Zugspitz Ultratrail; een tra-

ject door Duitsland en Oostenrijk met een

lengte van 100 kilometer en hoogtever-

schillen van ruim 5.400 meter. 

Bijzondere buur Maarten Klein

Van 100 kilogram naar 100 kilometer

Maarten Klein deed de 100 km lange Zugspitz Ul-

tratrail in 14,5 uur. Inzet: Klein kwam als eerste

Nederlander binnen.

Oproep

Heeft u een bijzondere passie of kent u

iemand in de wijk met een hele speciale

hobby? Laat het ons weten: bezuiden-

houtnieuws@gmail.com



‘Voelt u zich ook belazerd door de ge-

meente? Steun ons dan.’ Actie voeren dat

doe je tegenwoordig via de sociale media.

In 1973 ging dat nog anders. Omdat er bij

de tramhalte bij het Stuyvesantplein gere-

geld verkeersongelukken plaatsvonden,

startte een wijkbewoonster een handteke-

ningenactie voor stoplichten. Die lichten

zijn er nooit gekomen, maar het zaadje

was geplant: de actie haalde de krant, met

steun van de gemeente werd een werk-

groep opgericht, aan de Loudonstraat 18

veranderde een voormalige bakkerswinkel

met woonhuis in een wijkcentrum, en op

10 september 1975 was de Stichting Wijk-

beraad Bezuidenhout een feit. 

Elkaars belangen

Van de veertig jaar die de belangenorgani-

satie van de bewoners van Bezuidenhout

bestaat, is Koos van der Veen twintig jaar

lid van de werkgroep Oost geweest. Eind

1993 meldde hij zich aan: ‘Ik zat net een

jaar in de vut en had nog wat tijd over. In

mijn werkzame leven had ik bovendien

veel ervaring opgedaan met werk voor de

ondernemingsraad. Wat belangenbeharti-

ging betreft, kende ik dus wel het klappen

van de zweep.’ Volgens Van der Veen gaat

het er ook bij belangenbehartiging in een

wijk om rekening te houden met elkaars

belangen. Dat geldt zowel voor de ge-

meente, het wijkberaad als de individuele

wijkbewoner. ‘Vergeleken met vroeger zie

je dat mensen steeds individueler bezig

zijn en soms aan het belang van anderen

voorbij gaan en daar ook niet over naden-

ken.’ Jacob Snijders, voorzitter van het

wijkberaad, kan dat beamen: ‘Ik krijg wel

eens mensen op bezoek die een paaltje

zus of een dingetje zo willen. Dan zeg ik ‘je

woont in een wijk met nog 13.000 andere

bewoners die misschien heel andere be-

hoeftes hebben’. Dat besef is er niet altijd.’

Duwen en trekken

Het eerste grote ‘gevecht’ dat Van der Veen

in de werkgroep Oost moest voeren, betrof

de renovatie van het Stuyvesantplein mid-

den jaren negentig. De gemeente kwam

maar niet met het gereserveerde geld over

de brug in afwachting van de vervanging

van de tramrails en de HTM liet op zich

wachten omdat het vervoersbedrijf dwars

over het plein een snelle tramlijn plus bij-

behorende halte wilde aanleggen. ‘Dat

was duwen en trekken’, herinnert Van der

Veen zich, maar uiteindelijk is het plein ge-

renoveerd, zonder trambaan. Een ander

wapenfeit is dat de Randstad Rail loopt

zoals hij nu loopt, namelijk bovengronds

via de Schenkkade en de Beatrixlaan. Vol-

gens de eerste plannen liep het traject on-

dergronds met dito haltes bij het

Stuyvesantplein en de Carpentierstraat. De

tunnel die daarvoor moest worden gegra-

ven, zou echter gevaar opleveren voor de

woningen op de Juliana van Stolberglaan,

want die zijn op houten palen gebouwd

die voortdurend onder water moeten blij-

ven. Uiteindelijk wist een werkgroep Rand-

stad Rail het tij te keren. Zelfs een actie

vanuit Voorburg tegen ‘horizonvervuiling’

door de bovengrondse railverbinding werd

gepareerd. Van der Veen heeft zich per-

soonlijk altijd sterk gemaakt voor een jon-

gerencentrum in de wijk. In 2003 kreeg hij

‘hangjongeren’ zo ver (‘Jullie moeten niet

mopperen maar inspreken’) dat ze hun

zaak bepleitten op een stadsdeelvergade-

ring. ‘Ik heb de tekst nog voor hen geschre-

ven’. Het resultaat: in mei 2004 kregen

jongeren onderdak in het wijkcentrum in

de voormalige Van Heutszschool, dat ove-

rigens in 2012 werd gesloten. 

Burgerparticipatie

Van de negen voorzitters die het wijkbe-

raad sinds 1975 heeft gehad, heeft Van der

Veen er vijf actief meegemaakt. De laatste,

Jacob Snijders, trad aan in 2011. Van der

Veen herinnert zich dat Snijders (toen nog

geen voorzitter) op een gegeven moment

trots de bestuurskamer van het wijkbe-

raad binnenstapte met de mededeling ‘We

krijgen de lantaarnpalen!’. Als bewoner

van Midden had Snijders zich in de slip-

stream van de vernieuwing van het riool

ingezet voor de komst van de groene

Haagse lantaarnpaal. ‘Jij weet dingen voor

elkaar te krijgen, laten we eens praten’, vat

Snijders het begin van zijn voorzitterschap

van het wijkberaad samen. 

Snijders koos voor een pro-actieve koers:

‘In het begin keken de politiek en de amb-

tenaren de kat natuurlijk uit de boom,

maar als ze dan zien dat een bestuur des-

kundig is, draagvlak heeft in de wijk en ac-

tiviteiten ontwikkelt die succesvol zijn en

nummer 48 - september 2015 - www.bezuidenhout.nl

14

Het Wijkberaad Bezuidenhout bestond op 10 september veertig jaar. Vier decennia op

de bres voor de belangen van de bewoners van Bezuidenhout. In die periode is veel 

bereikt. Aan de vooravond van het verjaardagsfeestje werd nog driftig actie gevoerd

tegen een besluit van de gemeente (zie ook pagina 7). 

Het bestuur van het Wijkberaad Bezuidenhout.

V.l.n.r. Yorick Prinzen, Annemiek Tromp, Aad Tul-

lings, Jeroen ter Meulen, Jacob Snijders, Marja

Roel. (Foto: Willem Verheijen)

Inzet: Koos van der Veen

40 jaar Wijkberaad Bezuidenhout

‘Soms hard slaan, vaak onwijs 40



waar opleveren voor hun subsidiegeld,

bouw je credibility op en wordt er naar je

geluisterd.’

De gemeente heeft burgerparticipatie

hoog in het vaandel staan. Volgens Snij-

ders dwing je daadwerkelijke participatie

echter af door als bewoner assertief te

zijn, zelf naar het gemeentehuis en het

stadsdeelkantoor te gaan en daar draag-

vlak te vinden voor je ideeën en wensen:

‘Burgerparticipatie begint bij bewoners

die betrokken zijn bij hun leefomgeving,

die hun eigen straat prettig en gezellig

willen maken en de wijk zo verbeteren dat

ook anderen hier willen wonen. Dat kan de

gemeente niet voor je regelen. De werk-

groep Pleinen in Oost is zo’n voorbeeld van

bewoners die zich daar zelf verantwoorde-

lijk voor voelen.’

Drie jaar geleden ging de traditionele vrij-

markt op het Spaarwaterveld niet door

vanwege een gebrek aan vrijwilligers. In-

middels heeft Snijders het aantal vrijwilli-

gers in de wijk zien toenemen van twintig

naar meer dan tweehonderd. Vooral de

laatste anderhalf jaar zit de groei er in.

‘We hebben resultaten laten zien, denk

aan Bezuidenhout on Ice, Bea Beach en de

Parelroute. Bewoners willen daar graag

aan bijdragen. Maar we kunnen nog meer

vrijwilligers gebruiken. Het is dan ook aan

de leden van het bestuur en de werkgroe-

pen om aan bewoners uit te leggen: wij

doen dit ook voor jou, wanneer doe jij iets

terug voor jouw wijk en leefomgeving?’

‘Niet-leuke lijst’

De bovengenoemde activiteiten staan op

de ‘leuke lijst’ van het wijkberaad. De ‘niet-

leuke lijst’ bevat politieke onderwerpen als

het bestemmingsplan waarover men met

de gemeente al drie jaar tot een vergelijk

probeert te komen. Vorig jaar stapte het

wijkberaad daarvoor zelfs naar de Raad

van State. Of dat de relatie met de ge-

meente, die Snijders als ‘redelijk’ om-

schrijft, heeft beïnvloed? ‘Ik moet eerlijk

zeggen dat de ambtenaren op het Spui nu

beter naar ons luisteren, dat men ons seri-

eus neemt en minder de houding aan-

neemt van wij weten wat goed voor u is.

Wat dat betreft loopt de relatie met het

stadsdeelkantoor een heel stuk beter,

maar dat zijn mensen van de werkvloer

die heel goed weten wat er speelt in de

wijk en die ons steunen waar mogelijk.’ 

In september mag Snijders weer geregeld 

inspreken bij de gemeenteraad over the-

ma’s in Bezuidenhout als fijnstof, parkeer-

beleid, ondergrondse restafval containers

(ORAC’s), grondwater in Midden en station

Laan van NOI: ‘Tijdens zo’n zitting worden

soms dingen gezegd die gewoon niet

kloppen, uit geldelijke, maar ook uit poli-

tieke overwegingen. Dat is het spannings-

veld waar je voortdurend mee te maken

hebt. Daarom voeren we nu al twee jaar in

Oost het gevecht om ORAC’s, herinrichting

en de Haagse lantaarnpaal. Dat gevecht is

nog niet gestreden: een kwestie van een

lange adem hebben, soms hard slaan, vaak

onwijs veel lullen en altijd weten hoe het

beleid en de regelgeving in elkaar zit.’

Door Fred Geelen

Wat doet het wijkberaad voor u? 

Zie pagina 16
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Stadsdeelwethouder Ingrid van 

Engelshoven: 

‘Het wijkberaad komt goed op voor de

bewoners van de wijk. Men is kritisch als

het moet en tegelijkertijd constructief

waar het kan. Dat zo’n kritische houding

soms extra werk oplevert voor ons als

gemeente hoort erbij. Het belangrijkste

voor mij is, dat de bewoners die met de

uitvoering van een plan te maken krijgen

uiteindelijk tevreden zijn. Het wijkbe-

raad speelt daarbij een heel belangrijke

rol. Haar kracht zit vooral in de vele

werkgroepen en commissies met hun

expertise. Bij de gemeente hebben we

heel veel waardering voor al die vrijwilli-

gers die zich namens het wijkberaad in-

zetten voor de wijk. Daarnaast ben ik

zeer te spreken over het innovatieve

werk van het wijkberaad. Ik denk aan de

BezuidenhoutApp die twee jaar geleden

is gelanceerd: een mooi platform voor

ondernemers om hun diensten te pre-

senteren. Het enthousiasme van het

wijkberaad werkt aanstekelijk naar an-

dere wijkorganisaties in de stad. Je ziet

dat aan de belangstelling die er de laat-

ste tijd vanuit andere wijken is voor het

werk van het wijkberaad. Ik feliciteer het

wijkberaad Bezuidenhout van harte met

het 40-jarig jubileum. En ik ben ervan

overtuigd dat het wijkberaad, met een

gedreven bestuur en betrokken bewo-

ners, een mooie toekomst tegemoet

gaat.’

Stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard: 

‘Toen ik hier in 2011 begon, was net het

financieringssysteem voor bewonersor-

ganisaties veranderd. Het wijkberaad

was daar zeer kritisch over, maar deson-

danks hebben ze de kansen gezien en die

op een zeer creatieve en innovatieve ma-

nier benut met het ontwikkelen van tal

van activiteiten om bewoners te berei-

ken en ook actief te maken. Dat was de

bedoeling van de verandering, maar in

Bezuidenhout lukt dat, vergeleken met

sommige andere delen van de stad, ver-

bazingwekkend goed. Nog steeds krijg ik

wel eens tips van het wijkberaad hoe het

anders kan, en dat moet vooral zo blij-

ven, want zo kunnen ook wij onze

dienstverlening verbeteren, maar het is

gewoon prettig samenwerken en het

lukt ons heel goed om samen mooie din-

gen voor de wijk voor elkaar te krijgen.

Wij zijn in elk geval blij en trots op zo’n

actieve wijkorganisatie.’ 

 veel lullen’
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Volgens Inés Salinas Blasco, celliste en ma-

nager van Scaramuccia, zal de cd ‘een we-

reldwijde impact op het muzikale veld

hebben’, vanwege de wereldpremières van

twee sonates van Vivaldi en een sonate die

aan de Italiaanse componist wordt toege-

schreven. 

Scaramuccia is in februari 2013 opgericht

met als doel vergeten juwelen uit de ba-

rokmuziek weer voor het voetlicht te bren-

gen. Daar is men dus goed in geslaagd

met de ontdekking van werk van Vivaldi.

Medio september stond de teller van de

crowdfunding campagne op 999 euro. 

Kijk voor meer informatie over de 

campagne en Scaramuccia: 

www.gofundme.com/scaramucciacd en

www.scaramucciaensemble.com

Het Reigersnest bevindt zich op het terrein

van stadsboerderij Reigershof en de vorig

jaar geopende natuurbelevingstuin. 

Scouting Haagse Hout is een gezellige

scoutinggroep in de Haagse wijken Bezui-

denhout en Mariahoeve. Elke week weer

biedt ze een gevarieerd scoutingpro-

gramma voor leden vanaf 7 jaar. De groep

is in 2002 ontstaan uit een fusie tussen de

Christus Koninggroep uit de Haagse wijk

Mariahoeve en de Christophorus Margare-

tha Sinclair uit Bezuidenhout en bestaat

momenteel uit een welpen-, scouts- en 

explorer-speltak.

Het wijkberaad heeft een aantal activitei-

ten verdeeld over werkgroepen. Dat zijn

BZH Krant, BZH Website, BZH App, BZH

Facebook/Twitter, Parels van BZH, Vrij-

markt Spaarwaterveld, Schaatsbaan (BZH

on Ice), Beachvolleybal (Bea Beach), Bloei-

ende Boomspiegels, Kunstmarkt, Konin-

gin Sophiepark, Uitgaansgroep, Midden,

Oost, Pleinen in Oost, Verkeer, Duurzaam

en Boze Emma. Het bestuur overlegt mo-

menteel met de gemeente over: bestem-

mingsplan, parkeren, riool, ondergrondse

restafvalcontainers, historische lantaarn-

palen in Oost, sterroute Juliana van Stol-

berglaan/IJsclubweg, herinrichting

Station Laan van NOI, rode loper van

Centraal Station naar Theresiastraat,

grondwateroverlast Midden, subsidie-

aanvragen en -afhandelingen, pop up-

park Beatrixlaan, Green Business Club

Beatrixkwartier, natuurspeelplaats 

Mariahoeve, leegstand kantoren en

nieuwbouw. Verder onderhoudt ze con-

tact met Staatsbosbeheer (over het

Haagse Bos), Winkeliersvereniging 

Theresiastraat, politiek en raadsleden, 

politie en stadsdeelkantoor.

Zit er een onderwerp bij waar u zich

graag als vrijwilliger voor zou willen in-

zetten? Neem dan contact op met het

Wijkberaad Bezuidenhout: 

wijkberaad@bezuidenhout.nl
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Scaramuccia is een internationaal mu-

ziekensemble gevestigd in Bezuidenhout.

In november zal het zijn eerste cd opne-

men in de Oud-Katholieke Kerk in Delft.

Op de cd zullen twee stukken van Vivaldi

staan die door de violist van het ensem-

ble, Javier Lupiáñez, in 2014 zijn ontdekt.

Via een crowdfunding campagne zamelt

Scaramuccia geld in voor dit spannende

project.

Het Reigersnest, het nieuwe clubhuis van Scouting Haagse Hout

aan de Reigersbergenweg 280b, is op 5 september 2015 officieel

geopend door wethouder Karsten Klein. Dankzij de inzet van vele

ouders en andere vrijwilligers is het pand nu van binnen én buiten

geschikt voor opkomsten van de scoutinggroep. 

Het Wijkberaad Bezuidenhout behartigt

de belangen van de bewoners van Be-

zuidenhout-Midden en -Oost. Dat doet

ze al veertig jaar met uitsluitend vrijwil-

ligers. Een (niet compleet) overzicht van

de huidige activiteiten.

Ontdekkers nieuwe muziek Vivaldi zoeken geld

Scouting Haagse Hout opent nieuwe clubhuis

Wat doet het wijkberaad voor u?
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De wijkmakelaar over

‘Zullen we niet starten met een wat

hoger bedrag?’ Die vraag krijg ik vaak als

we een advies geven over de vraagprijs

en de mogelijke opbrengst van een wo-

ning die we te koop gaan zetten.

Een makelaar heeft dagelijks te maken

met mensen die op zoek zijn naar een

huis. Onze agenda’s staan vol afspraken

voor bezichtigingen. Wij weten waar hui-

zenzoekers naar kijken, wat goed ver-

koopt en wat niet. Daarnaast maken we

altijd een grondige analyse van wat ver-

gelijkbare woningen de afgelopen peri-

ode hebben opgebracht. 

Het lijkt logisch om te denken: ‘Mis-

schien komt er wel iemand die meer be-

taalt. Je weet maar nooit wat de gek

ervoor geeft. Wij hebben immers het

mooiste huis van de straat, de grootste

tuin of de aardigste buren.’

Uiteraard mag u zelf bepalen voor welk

bedrag u uw eigen huis te koop zet. Ech-

ter, onze ervaring is dat een te hoge

vraagprijs uiteindelijk negatief werkt.

Mensen die op zoek zijn naar een wo-

ning, vergelijken te koop staande huizen

op Funda. Een te hoog geprijsde woning

komt niet eens op hun shortlist. Dat be-

tekent dat er minder mensen komen kij-

ken. Resultaat is dat dan na een week of

zes alsnog de prijs aangepast moet wor-

den, maar dan is de woning niet nieuw

meer en krijgt veel minder aandacht. 

Die ‘gek’, die teveel betaalt voor een wo-

ning, komt soms wel eens langs. De

koopovereenkomst wordt getekend en

de koper gaat naar zijn hypotheekadvi-

seur. De woning wordt getaxeerd voor de

hypotheek, daar gaat het mis en de

koper gebruikt de mogelijkheid om het

contract te ontbinden.

Een scherpe vraagprijs zorgt voor veel

aandacht. Veel aandacht betekent een

grote kans op een bieding. En een snel

bod, of misschien zelfs meerdere biedin-

gen, maakt de onderhandelingspositie

sterk. 

Kortom, de juiste vraagprijs is heel be-

langrijk voor een succesvolle verkoop.

Als iemand Bezuidenhout 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 Makelaars.

De beste vraagprijs
Ed Schmidt (Foto: Fred Geelen)

Alle kinderen in de leeftijd van 7 tot met

12 jaar die van dansen, zingen en acteren

houden, kunnen hun hart ophalen. In

Punt Zuid aan de Van Heutszstraat starten

namelijk musicallessen door Theater MUS.

Op dinsdag 22 september is er een open

les en kun je ervaren of musical iets voor

jou is.

gemaakt vol scènes die aansluiten bij de

leefwereld van de kinderen. De liedjes bij

de scripts, die volgens haar vlot zijn en uit-

nodigen tot meezingen, zijn van Daan

Koch met wie De Bruijn al langer samen-

werkt. 

De choreografie komt uit de koker van

Eszter Triz die er met haar opleidingen aan

de dans- en kleinkunstacademie voor

zorgt dat de dansen een flinke dosis thea-

traliteit bevatten.

In de musicalcursussen op Punt Zuid geeft

De Bruijn de acteer- en spellessen en is Triz

verantwoordelijk voor de zang- en dans-

lessen. Volgens het team van Theater MUS

is het kwaliteitsniveau van de lessen ver-

gelijkbaar met dat van Theaterschool Ra-

barber, maar kan elk kind met of zonder

ervaring meedoen. De Bruijn: ‘Kinderen die

graag in de spotlights staan, kunnen bij

ons hun acteerkwaliteiten ruimschoots

kwijt in uitdagende rollen. Maar ook voor

kinderen die niet zo nodig prominent op

een podium hoeven te staan, hebben we

veilige en leuke rollen.‘ ‘Ieder kind krijgt

een eigen rol’ vult Triz aan. ‘Niemand

speelt bijvoorbeeld voor boom, zonder

tekst. Iedereen is even belangrijk en zingt

of danst. Samen werken toe naar een vol-

waardige voorstelling.’ 

Kijk voor meer informatie: 

www.theatermus.nl

Door Aubine Prinzen

Punt Zuid podium voor musicallessen

‘Doe je mee aan een musicalcursus van

Theater MUS, dan doe je mee aan iets heel

speciaals’, belooft Barbera de Bruijn, de op-

richtster van Theater MUS. ‘Al na 16 lessen

mag je een voorstelling geven voor een

publiek.’ 

Op 22 september start Theater MUS met

een kennismakingsles voor de twee musi-

calgroepen in Punt Zuid. Kinderen van 7

tot en met 9 jaar gaan met de musical

‘Prinses zkt erwt’ aan de slag en kinderen

van 10 tot en met 12 jaar buigen zich over

‘De Wolf en de zeven meiden’. De scripts

zijn geschreven door De Bruijn die, naar

eigen zeggen, van bestaande sprookjes

een hippere, humoristische versie heeft

Theater Mus: Eszter Triz (links) en Barbera de

Bruijn. (Foto: Koen de Lange)



Praktijk voor:

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Acupunctuur
Medische fitness

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

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



19

nummer 48 - september 2015 - www.bezuidenhout.nl

Duurzaam Bezuidenhout

Green Business Club wil Beatrixkwartier laten bruisen

Het Beatrixkwartier is, na de Amsterdamse Zuidas, de meest gewilde kantorenlocatie

in Nederland. De missie van de Green Business Club (GBC) Beatrixkwartier is het 

gebied te verduurzamen en te verlevendigen. Ook de bewoners van Bezuidenhout

zouden daarvan kunnen profiteren. 

Een polderdak op een kantoor voor de

berging van water, een actie om in alle

bedrijven kraanwater in plaats van bron-

water te drinken, werknemers die uit-

stapjes maken met ouderen uit de

omgeving, een onderzoek naar koude-

/warmteopslag, de aanleg van een

zonne-energiecentrale, een gezamen-

lijke moestuin. 

Levendigheid

Volgens Manja Meuleman, programma-

manager van de GBC Beatrixkwartier,

laat de GBC Zuidas in Amsterdam goed

zien wat er mogelijk is als bedrijven in

een gebied samenwerken om het leven-

diger en duurzamer te maken. Op de

Zuidas doen dat 39 partijen. In het 

Beatrixkwartier zijn tot op heden, los

van de gemeente Den Haag en de wijk-

beraden in Bezuidenhout, vijf bedrijven

lid van de GBC: BAM, Bouwinvest, MN,

PostNL en (sinds september) WestHol-

land Foreign Investment Agency. 

Een van de taken van Meuleman is om

meer bedrijven voor de club te winnen.

Daarbij wordt, volgens de programma-

manager, niet alleen gekeken naar de

behoeftes van de bedrijven maar ook

naar die van de bewoners van de wijk.

Een van de eerste wensen bleek meer le-

vendigheid in het gebied. De GBC

omarmde dan ook graag de komst van

het pop up-park aan de Prinses Beatrix-

laan, een initiatief van de bewoners van

Bezuidenhout. Bij de officiële opening

op 11 december 2014 werd ook meteen

de GBC Beatrixkwartier gelanceerd. 

Aan de rand van dit tijdelijke park heeft

MN in mei een vlindertuin aangelegd.

Het zaaien, planten en onderhoud van

de tuin gebeurt door MN-medewerkers.

Meuleman: ‘Bedrijven leveren dus niet

alleen geld, maar ook personeel om pro-

jecten van de grond te krijgen.’ 

Het beachvolleybalveld blijkt minstens

zo populair bij kantoormedewerkers:

wegens succes werd er al twee keer een

bedrijvenvolleybalcompetitie georgani-

seerd waaraan ook bedrijven in het 

Beatrixkwartier deelnamen.

Blij is de GBC ook met de plannen van

Bouwinvest voor het World Trade Center

(WTC) The Hague. Die omvatten onder

meer nieuwe voorzieningen, zoals een

AH-to-Go, een trendy bar/restaurant,

een vernieuwde sportvoorziening van

Njoy met wellness, en een gebeds-

ruimte. Begin volgend jaar wordt de op-

levering verwacht van wat ‘dé zakelijke

ontmoetingsplek voor regio Haaglan-

den’ moet worden, ‘met een ideale mix

van kantoren, horeca, hotel en dagelijkse

voorzieningen’. Meuleman: ‘Een succes-

vol gebied is een levendig gebied met

een combinatie van werken, wonen en

recreëren.’

Mobiliteit

Een ander thema waarmee de GBC be-

drijven in het Beatrixkwartier aan zich

probeert te binden is mobiliteit. Meule-

man: ‘In dit gebied valt er veel te winnen

wanneer individuele bedrijven naast

hun eigen mobiliteitsbeleid ook geza-

menlijk projecten oppakken om duur-

zame mobiliteit te bevorderen. En wij

proberen die brug te slaan.’ Zo kijkt een

werkgroep naar de mogelijkheid voor

bedrijven om met elkaar auto’s, parkeer-

capaciteit en laadpalen voor elektrische

auto’s te delen. Dat laatste gebeurt

sinds kort door MN en PostNL, vertelt

Meuleman. Verder wil de GBC de par-

keerdruk beperken met het stimuleren

van het gebruik van het openbaar ver-

voer. Daarbij hoort naast het herkenbaar

aangeven van de kortste looproutes

naar de nabijgelegen treinstations, ook

dat mensen, met name zij die in de regio

Haaglanden wonen, bewust worden ge-

maakt van de voordelen van alternatief

vervoer, zoals een elektrische fiets. Meu-

leman wijst daarbij op een e-bike actie

van Bereikbaar Haaglanden, waaraan

ook de directeuren van PostNL en het

World Trade Centre als ambassadeur

deelnamen. 

Bruisend gebied

Of de GBC Beatrixkwartier in Bezuiden-

hout voor elkaar kan krijgen wat de GBC

Zuidas in Amsterdam doet? Meuleman:

‘De situatie op de Zuidas is heel anders.

Daar zijn ze al vier jaar bezig en was er al

een actieve ondernemingsvereniging.

Ook is het gebied veel groter met een

partij als de Vrije Universiteit die bedrij-

ven graag met onderzoek wil ondersteu-

nen om maatschappelijk verantwoord te

kunnen ondernemen. In feite zijn wij

nog maar net begonnen. Maar uiteinde-

lijk hopen we met alle bedrijven en be-

woners van het Beatrixkwartier een

duurzaam en bruisend gebied te kunnen

maken.’ 

Door Werkgroep Duurzaam 

Bezuidenhout

Manja Meuleman, programmamanager van

de GBC Beatrixkwartier. (Foto: Fred Geelen)



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

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

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

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

Stijl & Traditie Uitvaartzorg

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.

 

Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.

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

Persoonlijk & Warmbericht@stijlentraditie.nl - www.stijlentraditie.nl - De Eerensplein 31- 2593 NB  Haagse Hout
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Wonende in Den Haag wilde prinses Ama-

lia van Solms (1602-1672) een ‘bescheiden

en rustig gelegen’ zomeroptrekje in het

Haagse Bos. Ondanks de ‘Acte van Re-

demptie van ’t Bosch van den Haege’ uit

1576, waarin het bos als natuurgebied voor

eeuwig bescherming kreeg, gaf Den Haag

in 1645 Amalia toestemming hier een zo-

merverblijf te bouwen. Huis ten Bosch een

illegaal bouwsel? Een uitdagende vraag

voor de Rijdende Rechter.

De prinses bepaalde zelf de bouw en in-

richting van haar buitenverblijf, die zij de

‘Sael van Oranje’ noemde. Twee jaar later

veranderde zij het in een mausoleum ter

nagedachtenis aan haar overleden man

prins Frederik Hendrik. Na haar dood

kwam het in handen van stadhouder Wil-

lem III, die er met zijn echtgenote zelden

verbleef. Zij gebruikten het hoofdzakelijk

voor het vieren van grootse feesten.

Bordeel

De nazaten van de Koning van Pruisen, aan

wie het paleis in 1702 was verkocht, schon-

ken dertig jaar later het volledig verwaar-

loosde onderkomen aan stadhouder Prins

Willem IV. Na een ingrijpende verbouwing

en uitbreiding met twee vleugels veran-

derde hij in 1737 de naam ‘Oranjesael’ in

‘Huis ten Bosch’. Later woonde hier ook

Stadhouder Willem V.

Toen de Fransen in 1795 Nederland binnen-

vielen, confisqueerden zij het Huis ten

Bosch en maakten er een kunstgalerij van

met in Nederland geroofde schilderijen en

andere kostbaarheden. Een deel van het

paleis diende als staatsgevangenis. De

noordelijke vleugel werd ingericht als lo-

gement, annex bordeel.

Uitgewoond

Na een grondige opknapbeurt werd het

paleis in 1805 de ambtswoning van raad-

pensionaris Rutger-Jan Schimmelpen-

ninck. Het jaar daarop eiste Koning

Lodewijk Napoleon het voormalige buiten-

verblijf van de Oranjes voor zich op. De ru-

steloze vorst verhuisde kort daarop naar

Amsterdam. Hij stelde het pand ter be-

schikking van de mensen uit Leiden, die

door de verwoestende ontploffing van een

kruitschip dakloos waren geworden. Na re-

novatie van het vrijwel uitgewoonde huis

nam de Franse gouverneur-generaal Char-

les Franbois het als zomerverblijf in ge-

bruik. Na terugkeer van de Oranjes in 1813

in ons land kreeg Huis ten Bosch een flinke

opknapbeurt. Het werd het zomerverblijf

van koning Willem I en zijn vrouw Sophie.

Na het overlijden van Sophie in 1877 ge-

bruikte koningin Wilhelmina, die het liefst

op paleis Het Loo verbleef, het paleis onder

meer voor de Eerste Vredesconferentie.

Protest

Nadat het Duitse leger in 1940 Nederland

onder de voet had gelopen, werd besloten

het paleis af te breken voor de aanleg van

een antitankgracht. Fel protest van Neder-

landse zijde voorkwam dat het met de

grond gelijk werd gemaakt. Als de Britse

bommenwerpers, die de Duitse raketin-

stallaties in het bos onklaar wilden maken,

zich met de navigatie niet hadden vergist,

was het paleis alsnog gesneuveld. Wrang

dat de naast gelegen woonwijk Bezuiden-

hout wel werd geraakt.

In mei 1945 lieten de Duitsers het Huis ten

Bosch onbewoonbaar achter. Geen ruit

meer heel. Muren, zolderingen en vloeren

zwaar beschadigd. De in kelders opgesla-

gen dure wijnen en al het kostbare linnen-

goed, dat het vorstenhuis had moeten

achterlaten, waren verdwenen.

Het duurde vier jaar voor het paleis was

hersteld. Koningin Juliana, die liever op Pa-

leis Soestdijk bleef wonen, gebruikte het

alleen voor representatieve doeleinden.

Later was opnieuw een ingrijpende ver-

bouwing nodig om het gebouw geschikt

te maken als residentie en woonhuis voor

haar dochter Beatrix, die in 1980 koningin

werd.

Ondanks de wisselende bestemmingen,

vreemde overheersers en een dreigende

afbraak is Huis ten Bosch in de afgelopen

ruim drie-en-een halve eeuw van zijn be-

staan overeind gebleven. Zelfs het rijk ge-

decoreerde interieur heeft de vele

verbouwingen en opknapbeurten voor een

groot gedeelte overleefd. Tal van originele

elementen zijn nu nog terug te vinden

binnen de muren van het koninklijk onder-

komen. 

Door Carel Wiemers (tekst en illustratie)

Huis ten Bosch symbool van overlevingskracht

Wegens achterstallig onderhoud moet

paleis Huis ten Bosch voor miljoenen in

de revisie voordat koning Willem-

Alexander daar met zijn gezin kan gaan

wonen. Allerlei bewoners zijn hem voor-

gegaan, die er de meest uiteenlopende

bestemmingen aan hebben gegeven.

Meerdere keren was het paleis zo uitge-

woond dat alleen een grondige opknap-

beurt het van de ondergang kon redden.

De oorspronkelijke Oranjesael, in 1737 uitgebreid

met twee zijvleugels tot het huidige Huis ten

Bosch.  
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De buitenkant van het voormalig ministe-

rie is nog altijd even grijs, maar ga je bij de

vrolijke vlaggen naar binnen, dan komen

de heerlijke geuren je al snel tegemoet.

Alexandra Langelaan, projectmanager bij

de Horeca Academie, ontvangt ons met

een brede lach. Zij voelt zich zichtbaar

thuis in het nieuwe onderkomen van de

koksopleiding, die eerder op het Esperan-

toplein zat, maar daar uit haar jasje

groeide. ‘Dit pand is perfect voor onze leer-

lingen. De keuken is ruim opgezet, wat ons

de mogelijkheid geeft om te groeien.

Daarnaast hebben we hier ruimte voor

een kooklab, waar onze leerlingen de mo-

gelijkheid hebben om verdieping te krij-

gen en nieuwe kooktrends toe te passen.’

Honderd leerlingen

Momenteel volgen zo'n honderd leerlin-

gen een opleiding aan de Horeca Acade-

mie, maar dat aantal zal groeien, vertelt

Langelaan: ‘Wij bieden de mogelijkheid

om gedurende het gehele schooljaar te

starten met een opleiding.’ Alle opleidin-

gen die de academie aanbiedt zijn zoge-

naamde BBL-opleidingen. Daarbij krijgt

een leerling een dag per week les en de

overige dagen doet hij of zij in de praktijk

de nodige ervaring op. 

De leerlingen van de academie doen niet

alleen ervaring op in de praktijk, de prak-

tijk komt ook naar hen toe tijdens de op-

leiding. ‘De docenten die bij ons lesgeven

zijn chefs uit de praktijk. Zo geeft Paul van

Waarden hier bijvoorbeeld les.’ Van Waar-

den is eigenaar geweest van restaurants

als Paul van Waarden in Rijswijk en At Sea

in Scheveningen. In het eerste restaurant

heeft hij tien jaar een Michelin-ster gehad. 

Geweldig eten voor een klein prijsje…

Een nieuw pand is natuurlijk een aanwinst

voor de academie en de leerlingen, maar

wat schiet de wijk er mee op? Geweldig

eten voor een klein prijsje, belooft Lange-

laan. ‘Op dit moment bieden we op drie

dagen in de week - de maandag, woens-

dag en donderdag - een driegangen-menu

aan, waarbij de prijs varieert tussen de

12,50 en 15 euro. Met een beetje geluk krijg

je kreeft voorgeschoteld. Het menu voor

de komende week maken we altijd bekend

op de Facebook-pagina van de Horeca Aca-

demie, en met dieetwensen kunnen we

ook rekening houden.’

…en meer

Lekker eten om de hoek voor een zeer re-

delijke prijs is niet alles wat de academie

Bezuidenhouters gaat bieden. ‘We organi-

seren ook regelmatig kookworkshops, bij-

voorbeeld rond kerst. Verder bekijken we

de mogelijkheid om ons aanbod uit te

breiden met lunches.’ 

Kijk voor meer informatie over de Horeca

Academie en restaurantreserveringen op

www.horecaacademie.nl

Door Floor Zoet

Horeca Academie eerste bewoner 

voormalig ministerie

Waar tot voor kort nog de ambtenaren

van het Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid de dienst uitmaakten,

roeren nu leerlingkoks in de potten. In

juni vestigde de Horeca Academie zich aan

de Anna van Hannoverstraat 4, tegenover

het station Laan van Nieuw Oost-Indië. 

Het stationsgebied van Laan van NOI

ontwikkelt zich de komende jaren tot

campus voor bedrijven en kennisinstel-

lingen actief op het gebied van veilig-

heid. De omgeving wordt opnieuw

ingericht. Zo wordt het gebied tussen

het station en het voormalig ministerie

van SZW verkeersluw gemaakt. De

tramsporen worden in de bestrating in-

gepast waardoor er meer ruimte komt

voor voetgangers. 

Verder past het Rijksvastgoedbedrijf

delen van de begane grond van het voor-

malig ministerie aan. De komst van

onder andere horecavoorzieningen moet

meer levendigheid in het gebied bren-

gen. Naast het station komt een fietsen-

stalling waardoor geen fietsen meer op

straat hoeven te staan. Ook aan de Voor-

burgse kant komen er fietsplekken bij en

wordt de looproute heringericht naar de

tram- en bushalte. Bovendien worden de

looproutes van het station naar het 

Beatrixkwartier verbeterd bij de Wilhel-

mina van Pruisenweg en de Schenkkade.

Eind dit jaar moeten de voorlopige ont-

werpen voor het station en de buiten-

ruimte klaar zijn. In het tweede kwartaal

van 2016 starten de eerste werkzaamhe-

den. 

Ontwikkeling stationsgebied



nummer 48 - september 2015 - www.bezuidenhout.nl

Ooit, van 1988 tot 1998, werkte Roel

Schwedler een stuk verderop bij opticien

Groeneveld, maar hij is duidelijk blij met

de plek die hij nu heeft gevonden om als

opticien voor zichzelf te beginnen: 'Veel

winkelstraten zijn hetzelfde, maar de The-

resiastraat is net ietsje anders met meer

zelfstandige ondernemers en zaken met

een eigen gezicht.’

Ook Roel Optiek straalt uit dat het anders

wil zijn. 'Dat is de bedoeling, want er zijn

al genoeg standaard winkels en ketens.'

Bij de inrichting van het uit 1895 stam-

mende pand heeft hij Buro E550 uit Gouda

in de arm genomen. ‘Dat denkt ook an-

ders, bijvoorbeeld door het hergebruik van

aparte materialen, zoals kluisjes uit een

Brusselse bank, of door bepaalde meubels

een andere functie te geven. Zo zijn in

mijn winkel paneeldeuren spiegels gewor-

den.‘

Goede kwaliteit

Met Roel Optiek mikt Schwedler op 'ieder-

een die goed zicht wil. Ik ben geen prijs-

vechter, maar richt me op mensen die

kwaliteit willen, voor een goede prijs.' Uit-

gebreid oogonderzoek ligt aan de basis

van zijn dienstverlening. 'Tot een goede

zichtoplossing komen, kan niet in vijf mi-

nuten.' Schwedler trekt dan ook gemid-

deld drie kwartier uit voor een onderzoek,

dat vrijwel altijd op afspraak plaatsvindt.

Klanten kunnen daarvoor al vanaf 8.00

uur in de zaak terecht. 'Door onder meer te

kijken naar hoe de ogen samenwerken,

kom je tot de meest optimale oplossing,

zodat de klant ontspannen kan zien.' Daar-

naast biedt Schwedler - naar eigen zeggen

- goede kwaliteit glazen en contactlenzen

(eventueel individueel aangemeten) en

brilmonturen van Götti, Cazal, Conquista-

dor en Adidas. Ook kinderen kunnen voor

een bril bij Roel Optiek terecht. 'Hip en

klassiek, dat past goed in Bezuidenhout.'

Het feit dat mensen uit de buurt hem

spontaan verwelkomden, sterkt hem in de

overtuiging dat hij voor zijn zaak de juiste

plek heeft gekozen.

Door Roeland Gelink

Roel Optiek met eigen gezicht thuis in Theresiastraat

Sinds Roel Schwedler op 30 juni aan de Theresiastraat 188-190 zijn

Roel Optiek opende, heeft hij over aanloop niet te klagen. 'Men-

sen heetten mij zelfs welkom in Bezuidenhout.' 

Roel Schwedler: 'Hip en

klassiek, dat past goed

in Bezuidenhout.' 

(Foto: Koen de Lange)
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Did you 
know that…
● ● ● Hoogvliet plans to open a su-

permarket on the Theresiastraat early

next year? Previous plans suggested

an October opening date, but the

settlement of a license has caused de-

lays. Once the definitive opening date

is determined, Hoogvliet will share

the news.

● ● ● there are plans for a 6.000 m²

hotel and 175 units of rental housing

on the Grotiusplaats near the Royal

Library? Another design idea under

consideration is the covering of the

Utrechtsebaan to build a people-

friendly green zone. These plans fit

within an ambitious urban program

which aims to improve the attractabi-

lity as well as access to Bezuidenhout.

For the latest news from the

neighbourhood, check 

www.bezuidenhout.nl. 

Haagse Bos is one of The

Hague’s natural treasures.

In addition to the ducks,

squirrels and rabbits that

we commonly see, this

urban forest is also home

to pine martins and other

small mammals that live in its inner re-

cesses. Foxes travel from the dunes at

night to hunt and deer are also known

to come to Haagse Bos. For Bezuiden-

houters, it is our collective backyard

that provides retrieve from the city just

steps away.

This summer, during the ‘storm of the

century’, Haagse Bos took a beating. If

you were traveling outside of the coun-

try on July 25th, you missed the worst

July storm in recorded Dutch history

dating back to 1901. South Holland

went from code orange to code red as

the storm reached its height, with

winds up to 120 kilometers per hour.

I spoke with Haagse Bos forest ranger

Jenny van Leeuwen to find out how the

forest fared. Twelve large trees that

were more than 100 years old and ap-

proximately 20 smaller trees fell, along

with countless branches. It took a

three-person team five solid days to

clean it up. 

But a storm also has its benefits, Jenny

explained. The fallen trees and bran-

ches help create habitat on the forest

floor, enriching the ecosystem. In addi-

tion to maintaining the forest, the ran-

gers also give walking tours (in Dutch).

The next one is Thursday, September

27th, at 11:00 and will focus on the his-

tory of Haagse Bos. Info

http://www.staatsbosbeheer.nl/haag-

sebos

By Kristin Anderson 

www.authorkristinanderson.com

Storm of the century

On Sunday, October 4th from 13:00 to

17:00 approximately twenty professio-

nals from Bezuidenhout will provide

information, workshops and individual

sessions on various alternative medical

practices. This event will take place in

the district and service center Bezui-

denhout, John Camphuijsstraat 25.

The Wijkberaad Bezuidenhout came into

existence on September 10, forty years

ago. Much has been achieved in those

four decades of defending the interests

of the residents of Bezuidenhout. True to

character, on the eve of their 40th

birthday party, they furiously campaig-

ned against a decision of the municipa-

lity that they believe will negatively

impact our neighborhood.

Bezuidenhout 

in balance

40 years defending

interests of 

residents
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Stichting Haagsche Schoolvereeniging  

HSV International School  
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www.hsvdenhaag.nl    Tel: +31 (0)703184965  Email: id -admissions@hsvdenhaag.nl  
 

Dutch and  International Primary Education  
Dutch and International  Special Needs Education  

eetablissement Slootweg

Laan van Nieuw Oost-Indië 46

2593 BV  Den Haag - 070 383 17 76

www.schnitzelkoerier.nl

De lekkerste Schnitzelgerechten
bij u thuis bezorgd!
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Sjaak Bralstraat

Een Rotterdammer klaagde vorige

maand bij de gemeente over straatna-

men in zijn stad die hij graag anders

zou zien. Paul Krugerstraat, De La Rey-

straat. Die namen konden toch echt

niet meer. Kruger en De la Rey waren

leiders van de Boeren in Zuid-Afrika en

worden - al of niet terecht - in een

adem genoemd met de Apartheid. Des-

mond Tutu en Nelson Mandela, en ook

Frederik Willem de Klerk, dat zouden

veel betere namen zijn voor de Rotter-

damse Afrikaanderwijk.

En misschien ook wel voor de lanen

met namen van Boerenleiders in de

Haagse Transvaalbuurt. Maar dat is de

andere kant van de stad. In Bezuiden-

hout hebben we gewoon straten die

zijn genoemd naar leden van de Oran-

jefamilie die we ook niet allemaal even

goed meer kennen - Charlotte de Bour-

bon, Louise de Coligny -, maar ongetwij-

feld tamelijk smetteloos.

En al die andere namen die ons nauwe-

lijks nog bekend voorkomen. Willem

van Outhoorn, Jacob Mossel, Carel Rei-

niersz, Pijnacker Hordijk. Wie waren dat

dan wel? Hoge pieten van de VOC, gou-

verneur-generaals in Indië. Smetteloos?

Wie zal het zeggen, maar in hoog aan-

zien staan die kolonialen in elk geval

niet meer. Als Bezuidenhout nu zou ver-

Buurman John

rijzen, zouden de straten zeker andere

namen krijgen.

Moeten we hier dan ook maar straten

gaan omdopen? De Van Heutszstraat

misschien? Van Heutsz groeide uit tot

hét symbool van koloniaal geweld in

Atjeh. Op zijn monument in Amsterdam

werd tweemaal een aanslag gepleegd.

Al meer dan tien jaar geleden werd het

omgedoopt tot ‘Monument Indië Neder-

land’. 

Moeten we in Bezuidenhout dan ook

maar af van Van Heutsz en in een

moeite door van al die andere koloniale

roofridders? Inruilen voor wat aanspre-

kendere namen, smetteloze types? Uit

de eigen wijk misschien? Van beroemde

Bezuidenhouters? Ik zou best in de Bor-

dewijkstraat willen wonen. Waarom

heeft Vincent van Gogh nog geen straat

in de wijk waar hij kort verbleef, of de

schrijver J. van Oudshoorn, die net als

zijn collega Edgar du Perron aan het Van

Imhoffplein woonde.

Wie wil er niet aan het Richard Krajicek-

plein in lijn 6 stappen? Als we toch bezig

zijn mag Paul van Vliet zijn straat hier in

de buurt krijgen en, vooruit, Henk van

der Meijden ook.

En Sjaak Bral dan? Het zou dan wel leuk

zijn als hij in zijn eigen straat komt te

wonen. Moet-ie wel een beetje smette-

loos blijven brallen, anders blijven we

bezig.

Wist u dat…
● ● ● Hoogvliet haar supermarkt aan

de Theresiastraat waarschijnlijk begin

volgend jaar opent? Eerdere plannen

spraken van oktober, maar volgens Riny

Kouwer van Hoogvliet Beheer gooit de

afwikkeling van een vergunning voor

het verkeersbesluit laden en lossen

enig roet in het eten. Over het defini-

tieve moment waarop Hoogvliet open-

gaat, kan Kouwer nu nog niets zeggen.

Zodra daar meer over bekend is, zullen

de direct betrokkenen en omwonenden

op de hoogte worden gebracht.

● ● ● het Haags Milieucentrum kandi-

daten zoekt voor de Super-Steenbreker-

trofee? In aanmerking komen Haagse

inwoners en organisaties die de afgelo-

pen vier jaar hun tuin vergroend heb-

ben.

● ● ● op 27 september weer de Open

Atelierroute Haagse Hout plaatsvindt?

● ● ● er op de Grotiusplaats bij de Ko-

ninklijke Bibliotheek plannen zijn voor

een hotel van 6000 m² en 175 huurwo-

ningen? Ook wordt de mogelijkheid on-

derzocht de Utrechtsebaan te

overkappen voor de aanleg van een

vriendelijk en groen stadsplein. De

plannen passen binnen een ambitieus

stedelijk programma dat de verbinding

met en de bereikbaarheid van Bezui-

denhout wil verbeteren.

● ● ● de gemeente vanaf oktober 20

populieren in Bezuidenhout gaat kap-

pen? De bomen zijn in de eindfase van

hun leven en worden vervangen door

nieuwe exemplaren die lang meegaan

en goed in het straatbeeld passen. Ook

kijkt de gemeente naar spreiding van

soorten om ziektes te voorkomen. De

nieuwe bomen komen zoveel mogelijk

op dezelfde plaats terug. 

● ● ● er een overzichtstentoonstelling

van het werk van  architect en kunst-

schilder Hans Stuffers (1921-2013) te

zien is in de Christus Triumfatorkerk?

Van 12 september tot en met half no-

vember.

Zie voor al het nieuws in de wijk:

www.bezuidenhout.nl

Vrijwilligers gezocht
Vorig jaar hebben meer dan 3.000 kinderen genoten van de
schaatsbaan voor en door Bezuidenhouters. Help mee om
ook van dit jaar een succes te maken!

Wie wil meehelpen met:
l Op- en afbouw van de ijsbaan
l Toezicht houden tijdens het schaatsen
l Opzetten van koek & zopie
Wil je 1x helpen? Ook dan is je bijdrage zeer welkom.

Mail: ijsbaantje@bezuidenhout.nl
Bedankt. Aubine, Bas, Carolien, Jacob, Martin, Mireille, Robert

Deze winter: 
weer schaatsen in Bezuidenhout
Met: schaatsenruilbeurs en winterfeest. Meer informatie volgt op ijsbaantje.nl

ijsbaan 
in Bezuidenh� t

 



Buienradar had tot 22.00 uur droog weer beloofd, dus ging

het feest in het Koningin Sophiepark op 5 september ge-

woon door. Af en toe keek een ouder verschrikt op als uit

een donkere wolk een druppeltje regen naar beneden

kwam, maar daar hadden de kinderen geen oog voor. 

Die genoten vooral van de vele attracties. 

(Foto: Fred Geelen)

(Toch) feest in 
Koningin Sophiepark

Hoe goed kent u de wijk? Waar bevindt

zich het hiernaast afgebeelde detail?

Stuur uw antwoord per e-mail of brief

naar de redactie (zie het colofon op pa-

gina 3) en maak ook kans op een boeken-

bon, beschikbaar gesteld door

Advocatenkantoor Mr. E. Fransen.

Heb oog voor detail, 
win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie is door zeven lezers herkend.

Het nummer 1951 bevindt zich op de zijmuur van een pand

op de hoek Bezuidenhoutseweg/Johannes Camphuijs-

straat. Eric Martha mag de boekenbon ter waarde van 

15 euro ophalen in het Wijk- en Dienstencentrum, 

Johannes Camphuijsstraat 25. 
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Bezuidenhout Nieuws zoekt 

een journalist 
en fotograaf

bezuidenhoutnieuws@gmail.com
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‘Wij zijn niet voor of tegen vluchtelingen’ 

Het Ministerie van Vluchtelingen

Sjaak Bral, een vet interview Bezuidenhout 6-minutenzone
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Geldig t/m 31 december 2015. 
Niet geldig i.c.m. andere acties. 

Vraag in de winkel naar de 
actievoorwaarden.

MOOI MEEGENOMEN

NU 20%
KORTING
OP LUXAFLEX DUETTE 
EN PLISSÉ GORDIJNEN

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
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Tel: 
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 070 3 495 495

Na het succes van 35 jaar zijn wij 

7 dagen in de week geopend. 

U kunt telefonisch of via de webmail

reserveren, ook voor de kerstdagen.

Theresiastraat 208 - 2593 AV  Den Haag

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

PRETTIGE KERSTDAGEN 

EN EEN GELUKKIG 

NIEUWJAAR!

TURKS RESTAURANT
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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 50 wordt bezorgd

in de week van 19-26 februari. Deadline

kopij en advertenties: 3 februari.

Redactie

Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 

Marjon Damen, Roeland Gelink, Evalien

de Groot, John Hermse, Mark Hoogland,

Ellis Pleijter, Aubine Prinzen, Paul van der

Schoor, Evelien ter Meulen, Floor Zoet

Fotografie

Koen de Lange, Willem Verheijen, 

Floor Zoet

Vormgeving

Leo Leeflang

Drukwerk

Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@ziggo.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

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

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

Bovenstaande tarieven gelden bij 1 x plaatsen. Bij opdrachten voor 3 of 5 x plaatsen 
profiteert u van aantrekkelijke kortingen. Zie voor een volledig tarievenoverzicht 
www.bezuidenhout.nl (linkerkolom onder de knop Wijkkrant). 
Opmaak van uw advertentie is ook mogelijk. De kosten hiervoor zijn € 12,50 per kwartier. 
Alle bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21 % btw.

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

Meer informatie Harold Thijssen: 06 – 54 72 56 38 of har100@ziggo.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: Ministerie van SZW 

(Foto: Willem Verheijen)
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Wijkberaad: ‘Wij zijn niet voor of tegen vluchtelingen’

In het weekend van 10 en 11 oktober kreeg

de voorzitter van het Wijkberaad Bezui-

denhout, Jacob Snijders, vanuit de politiek

de melding dat er iets stond te gebeuren.

‘Na veel vragen en rondbellen werd duide-

lijk dat het voormalige ministerie van SZW

in onze wijk was aangewezen als noodop-

vang voor vluchtelingen. En of wij als wijk-

beraad nu hoog of laag sprongen, die

noodopvang zou er komen. Toen hebben

wij ons op het standpunt gesteld: als het

moet, dan moet het wel goed gebeuren

om gedoe voor de wijk te voorkomen.

Vanaf dat moment hebben we volop met

de gemeente overlegd over zaken als vei-

ligheid voor en goede communicatie rich-

ting wijkbewoners.’

Leefbaarheid

Met het bericht van 12 oktober dat er

vanaf 1 januari 2016 voor langere tijd 

statushouders in het gebouw van SZW

zouden komen wonen kon het wijkberaad

niet leven. Snijders: ‘We zijn het niet eens

met huisvesting van statushouders, omdat

het gebouw en de omgeving niet geschikt

zijn als woonlocatie. En dat geldt niet al-

leen voor vluchtelingen, maar voor wie

dan ook. Wij zijn tegen vijfhonderd wonin-

gen in het gebouw, en dat heeft alles te

maken met de leefbaarheid. 

De locatie voldoet simpelweg niet aan de

eisen die je aan een woonomgeving mag

stellen: te dichtbij een benzinestation, ge-

luidsoverlast van het spoor, onvoldoende

speel- en parkeergelegenheid en de scho-

len in de buurt zitten al vol.’ Snijders ver-

telt dat het wijkberaad hierover desnoods

een juridische strijd met de gemeente wil

aangaan: ‘Als de gemeente daadwerkelijk

statushouders in het ministerie wil gaan

huisvesten, dan zal het bestemmingsplan

gewijzigd moeten worden, want op dit

moment mag er volgens het bestem-

mingsplan in dat gebouw niet gewoond

worden. En met een wijziging in die rich-

ting stemmen wij niet in. 

Als het nodig is, gaan we daarover naar de

rechter. We zijn al in overleg met advoca-

ten om dat voor te bereiden.’

Snijders benadrukt dat het wijkberaad

niet voor of tegen vluchtelingen is: ‘Het

gaat er ons om zo goed mogelijk de belan-

gen van de huidige en mogelijk toekom-

stige wijkbewoners te behartigen.’ Dat

niet iedereen overtuigd is van de neutrale

positie van het wijkberaad in deze discus-

sie, bleek toen op 11 november ’s avonds

tientallen tegenstanders van de opvang

van asielzoekers, ook van buiten de wijk,

zich voor Snijders’ deur verzamelden om

verhaal te halen.

Ontevredenheid

Reuring was er ook op de dag dat de eer-

ste groep van 175 vluchtelingen in het ge-

bouw van SZW werd ondergebracht. Dat

bleken bij nader inzien geen asielzoekers

te zijn, maar statushouders die verwacht-

ten dat ze op een betere locatie dan in een

noodopvang zouden worden onderge-

bracht om daar een jaar te kunnen blijven.

Uit ontevredenheid over hun situatie

brachten ongeveer dertig vluchtelingen de

eerste nacht buiten door en daar waren

omwonenden weer niet blij mee. Ook

daarover heeft het wijkberaad veel overleg

gevoerd met de gemeente. 

Op dit moment zijn er in het gebouw van

SZW ongeveer zeshonderd vluchtelingen,

waaronder zo’n honderd kinderen, onder-

gebracht. Kantoren in de buurt, de Horeca

Academie die in het gebouw gevestigd is

en omwonenden melden dat de situatie

rustig is en dat er geen sprake is van over-

last. 

Snijders wijst er nog op dat het wijkberaad

verder geen rol speelt bij de opvang, dat is

voorbehouden aan het Centraal Orgaan

opvang Asielzoekers (COA), Vluchtelingen-

Werk en de gemeente: ‘Wij als wijkberaad

proberen de wijkbewoners zo zorgvuldig

mogelijk te informeren over alles rond de

opvang op website bezuidenhout.nl. En

verder bereiden we ons natuurlijk voor op

de discussie met de gemeente en de even-

tuele juridische strijd over de huisvesting

van statushouders.’ 

Door Marjon Damen

De opvang van vluchtelingen in het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de afge-

lopen tijd veel reuring in de wijk veroorzaakt. Het Wijkberaad Bezuidenhout, vertegenwoordiger voor alle wijk-

bewoners, blikt terug op die periode en licht haar standpunt op de opvang toe. 

Jacob Snijders (links) en Jeroen ter Meulen, respec-

tievelijk voorzitter en secretaris van het wijkbe-

raad: ‘Wij zijn tegen vijfhonderd woningen in het

gebouw van SZW.’ (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

Schoonheidssalon Nollie Kleijheeg

Paulinastraat 88 - 2595 GK  Den Haag

070 385 41 71 - 06 236 595 31 - www.salonnolliekleijheeg.nl

NIEUW
BDR Behandeling
Beauty - Defect - Repair methode

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

Voor aanbiedingen zie de website!

voor             na

voor             na

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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Bezuidenhouters melden zich massaal als vrijwilliger

De Christus Triumfatorkerk zal in tijden

niet zo vol hebben gezeten als op 17 no-

vember. Tijdens de avond voor wijkbewo-

ners die een handje willen helpen bij de

opvang van asielzoekers in Bezuidenhout,

staat onder andere wethouder Joris Wijs-

muller op de kansel. Hij kan er niet over uit

dat meer dan driehonderd mensen zich als

vrijwilliger hebben gemeld. ‘Het is echt

fantastisch dat u in zo groten getale bent

gekomen. Ik ben echt supertrots op Den

Haag en supertrots op Bezuidenhout.’

De belangstelling is zelfs zo groot dat

VluchtelingenWerk haar oproep voor vrij-

willigers intrekt. En dat terwijl de start van

de noodopvang in het voormalige ministe-

rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

rommelig was: ontevreden vluchtelingen

bivakkeerden korte tijd op straat en de ge-

meente stopte zelfs even met de opvang

omdat ze vond dat het Centraal Orgaan

opvang Asielzoekers (COA) zich niet aan

afspraken over de samenstelling van de

groep asielzoekers had gehouden. ‘Het

draagvlak in de buurt zou dan snel onder-

mijnd kunnen worden’, aldus Wijsmuller.

Vanzelfsprekend

Maar die vrees blijkt dus ongegrond. In de

hal van de kerk buigen de vrijwilligers zich

massaal over de formulieren. Hier en daar

hikken mensen er even tegenaan dat ze

tot het eind van het jaar een vaste middag

of avond per week beschikbaar moeten

zijn. ‘Dat is ook wel logisch’, begrijpt wijk-

bewoonster Katrien Verheggen. ’Het

wordt passen en meten, maar dat is hele-

maal niet erg. Zes weken is te overzien.’

Arabiste, Eerste Kamerlid (D66) en Bezui-

denhoutse Petra Stienen vindt het niet

meer dan logisch om mee te doen. ‘Ik

spreek Arabisch. Ik ken veel Syriërs en an-

dere mensen met een vluchtelingenver-

haal. Ik voel me gewoon betrokken. Het is

vrijwilligerswerk in de buurt. Daar hoor ik

bij te zijn, dat is totaal vanzelfsprekend.’

Tijdens bezoeken aan vluchtelingenkam-

pen in Libanon en Jordanië heeft ze erva-

ren hoe belangrijk dit werk kan zijn. ‘Voor

de vluchtelingen betekent het heel veel

dat ze een vriendelijk persoon tegenko-

men, iemand die hen als mens ziet. Het is

niet te onderschatten hoeveel dat uit-

maakt voor die mensen.’

Jammer

De vrijwilligers konden zich voor maxi-

maal twee verschillende soorten activitei-

ten opgeven. Cultuur en muziek

bijvoorbeeld, of ‘Wegwijs in Den Haag’.

Voor Ton van Foeken ligt ‘Sport en Bewe-

gen’ voor de hand. Hij voetbalt al zijn hele

leven, was trainer en ook scheidsrechter.

‘Begeleiding lijkt me leuk, dan kun je ook

nog eens een praatje maken. Het is heel

belangrijk dat de vluchtelingen zich hier

thuis gaan voelen.’ Van Foeken overweegt

zich langer in te zetten, misschien als ju-

rist, want dat is hij van huis uit. ‘Maar van

vluchtelingenrecht weet ik natuurlijk geen

moer’, voegt hij er lachend aan toe.

‘Koken en eten’ is ook een van de activitei-

ten waarvoor zich mensen konden mel-

den, maar vluchtelingen thuis uitnodigen

om te komen eten, is er niet bij. Jammer,

vindt Hélène Klein. ‘In groepen van vijftig

man wordt het niet zo gezellig, dan krijg je

geen contact.’ Maar ze laat zich daar niet

door uit het veld slaan. ‘Ik schuif gewoon

aan, kijken of ik mijn eigen vorm kan vin-

den.’

Asielzoekers thuis te eten vragen, zit er ge-

woon even niet in, zegt Corine van Egten

van VluchtelingenWerk. ‘Dat is zoveel

werk, dat redden we niet voor het einde

van het jaar.’ 

Filmavond

Nog niet alle vrijwilligers hadden eind no-

vember al iets teruggehoord van Vluchte-

lingenWerk, maar dat wil volgens Van

Egten niet zeggen dat er in de tussentijd

niets is gebeurd. Zo hebben vluchtelingen

in de Christus Triumfatorkerk een film-

avond gehad en in Het Paard een concert

bijgewoond. En op een zondagmiddag is

er een wandeling geweest door het

Haagse Bos, over het Binnenhof richting

de Schilderswijk. ‘Dat was een dikke twee

uur door regen en hagel’, zegt Van Egten.

‘Maar de vluchtelingen zijn heel enthou-

siast. Er zouden maximaal tien mensen

mee kunnen, maar er meldden zich 35. Als

we een intekenlijst voor een activiteit op-

hangen is die binnen een uur vol.’

Door John Hermse

De animo onder de bewoners van Bezui-

denhout om de vluchtelingen te helpen is

groot. De eerste vrijwilligers uit de wijk

zijn al op pad geweest met hun tijdelijke

buren. ‘Het is belangrijk dat vluchtelingen

zich hier thuis gaan voelen.’

Wethouder Wijsmuller spreekt een volle kerk met

vrijwilligers toe. (Foto: Roel Rozenburg)



Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

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

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

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

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

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

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

Voor informatie: 

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

(Advertentie)

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

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op (070) 3477297

De ontmoetingsplek in Bezuidenhout, waar tegen een ge-

ringe vergoeding ruimte beschikbaar is voor allerlei initia-

tieven uit de buurt. 

Voor, door en met buurtbewoners worden hier cursussen,

workshops, sportactiviteiten en andere bijeenkomsten ge-

organiseerd op sociaal-, maatschappelijk-, creatief- en

sportief gebied.

Beschikbare ruimten: gymzaal, bewegingsruimte, creativi-

teitruimte, professioneel ingerichte keuken, eetkamer en

een presentatieruimte.

Voor het aanbod kijk op www.puntzuid.nl 

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

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

met je op.

Buurthuis PuntZuid

Van Heutszstraat 12

2593 PJ  Den Haag

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

06 295 557 45

www.ariestweewielerservice.nl

Arie’s Tweewieler Service

reparatie van alle merken rijwielen
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Het Ministerie van Vluchtelingen

Een overheidsgebouw werd schuilgebouw. Hoe vergaat het de honderden nieuwe bewoners in het voormalige

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid?

Het gebouw van het ministerie van Sociale

Zaken zou zomaar het decor kunnen vor-

men voor een futuristische film, waarin

honderden Borgs zich via loopbanden door

het pand voortbewegen, afkomstig uit het

zojuist op het dak gelande ruimteschip. In

plaats daarvan zijn er honderden vluchte-

lingen gestald, de roltrappen werken niet

en de ingang is afgegrendeld met beveili-

gers, een portier en toegangspoortjes. Het

gaat er echter gemoedelijk aan toe. Bewo-

ners en personeel groeten elkaar vriende-

lijk bij binnenkomen of verlaten van het

pand. Maar de buurtreporter komt niet

verder dan de hal. De portier, de vrijwilli-

ger, de medewerker van Vluchtelingen-

Werk, de communicatiemedewerker,

niemand durft de verantwoordelijkheid

aan een belangstellende wijkreporter toe

te laten. Ook mag een personeelslid niet

vragen welke bewoner er buiten de deur

zijn verhaal wil vertellen onder het genot

van een kop koffie. ‘Deze mensen vallen

binnenshuis onder onze verantwoordelijk-

heid, mevrouw’, weet de communicatie-

medewerker te melden. 

Aleppo 

Ik besluit een vluchteling in het wild te

gaan vangen en vat post voor het gebouw.

Als er twee getinte mannen aan komen

lopen, twijfel ik of het wel vluchtelingen

zijn. Ze zien er helemaal niet vluchteling-

achtig uit. Ze lopen in de stromende regen,

zelfverzekerd en vrolijk lachend met grote

stappen. Niks ingetrokken schouders, naar

de grond kijkend en bibberend in dunne

jasjes. Als ze de oprit indraaien, spreek ik

ze aan en ja, ze zijn toch vluchtelingen en

spreken een beetje Engels. En ze willen me

graag te woord staan, maar zijn al een

beetje laat voor hun Nederlandse les. Maik

vertelt dat hij geen Maik heet, maar graag

Maik genoemd wordt. Hij en zijn vriend

komen uit Syrië. Hij vindt het Nederlandse

weer geweldig. Het houdt hem actief, die

warmte in Syrië maakt je veel te slaperig.

Maar dan trekt de vriend aan Maiks

mouw. Ze willen de juf niet laten wachten. 

Twee dagen later spreek ik Maik weer. Bij

Nico’s snackbar. Maik vertelt over zijn

leven. Hij woonde in Aleppo en was meu-

belmaker. In zijn vrije tijd luisterde hij als

zanger en ud-speler (een soort luit) brui-

loftsfeesten op. Het leven in Aleppo was

niet meer vol te houden. Ieder moment

kon hij worden opgepakt om tegen zijn wil

te worden ingelijfd in een leger. Dat kon

het leger van Assad zijn, maar ook het

leger van een rebellengroep. Het lag er

maar aan wie je het eerst te pakken kreeg.

Hij reisde met zijn moeder en twee kinde-

ren tegen betaling mee in een personen-

auto naar Turkije. Dat was het makkelijke

deel. Daarna ging hij per boot naar Grie-

kenland, een boot berekend op 25 perso-

nen werd volgestopt met ruim zestig

mensen. Halverwege werden ze terugge-

stuurd door de douane. Daarna moesten

ze midden in de nacht opnieuw de zee op.

Maik stond doodsangsten uit. Vanuit Grie-

kenland ging hij lopen, elke dag acht uur,

soms kon hij een eind meerijden met een

truck. En vijftien dagen later was hij in Ne-

derland. Via via had hij begrepen dat Ne-

derlandse mensen aardig zijn. Maik kende

niemand in Nederland, zijn kinderen en

zijn moeder zijn in Turkije achtergebleven.

De reis was te gevaarlijk voor hen.

Beetje verdriet

Maik is nu 3,5 maand hier. Hij heeft een

verblijfsdocument gekregen dat vijf jaar

geldig is. Den Haag is de vijfde plek waar

hij sinds binnenkomst in Nederland ver-

blijft. Den Haag vindt hij een geweldige

stad. Hij en zijn vrienden wandelen graag

bij het Centraal Station en dan lopen ze

gezellig over de Turfmarkt. Het doet hem

een beetje verdriet om te zeggen dat hij

SOZA de slechtste plek vindt waar hij is ge-

plaatst. Het is prima voor mensen die zo-

juist zijn aangekomen, maar hij en vele

anderen zijn al statushouders. Hen is iets

meer privacy beloofd. Maar hier moest hij

slapen op een zaal met zestien mensen in

stapelbedden. Ook mogen ze niet hun

eigen eten koken en werd er veel geld in-

gehouden op hun leefgeld. Er zijn bijna

nooit mensen van het COA aanwezig om

prangende vragen te beantwoorden. Dat

was in de vorige instellingen heel anders.

Maik wil niet ondankbaar zijn maar hij

vindt het wel moeilijk. Intussen is het aan-

tal bedden gereduceerd tot acht per

kamer. Veel mensen zijn ziek na de ontbe-

ringen van de reis en de regen en kou. Dus

er wordt veel gehoest en gekreund. En

daarom slaapt toch bijna niemand goed.

Door Elles Pleijter

(Foto: Willem Verheijen)



Tussen de voorbereidingen voor zijn negentiende oudejaarsconference en de promotie

van zijn nieuwe cd ziet cabaretier Sjaak Bral tijd om in zijn geliefde eetgelegenheid Nico’s

snackbar te praten over Bezuidenhout. Hij woont er nog steeds met veel plezier, maar

mist de groenteboer op de hoek en een eigen slagertje. 
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Bijzondere buur Sjaak Bral 

‘Ik ben hier geboren en zal hier 

‘Interview met een vette bek, heerlijk!’,

mailt Sjaak Bral als we het eens zijn ge-

worden over de locatie waar het gesprek

zal plaatsvinden. Nadat de patat met 

mayonaise en pindasaus en het broodje

frikandel speciaal zijn geserveerd, barst hij

los over de wijk waar hij van zijn zevende

tot zijn zestiende jaar woonde en waar-

naar hij later weer terugkeerde. ‘We ver-

huisden op mijn zevende van Mariahoeve

naar de Laan van NOI. Ik woonde op het

kruispunt met de Juliana van Stolberglaan.

Daar gebeurden veel ongelukken. Mijn

moeder had standaard een deken, verband

en een fles water achter de deur. Bezuiden-

hout was ook toen al een echte woonwijk.

Er was een enorme verbondenheid in de

wijk, iedereen kende elkaar veel beter dan

nu. Ik werkte bij Simon de Wit als vakken-

vuller, later bij de Edah, daar zit nu AH op

de hoek. Dat zijn hele warme herinnerin-

gen. Veertien jaar geleden keerde ik terug

naar de wijk en ik voel me er weer net zo

mee verbonden als vroeger. Niet dat ik ooit

Den Haag verlaten heb. Ik hou van deze

stad en zou niet weten waar ik anders zou

willen wonen. Ik reis veel en heb fantasti-

sche steden gezien, maar we mogen echt

blij zijn met wat we hebben. Mensen reali-

seren zich niet dat je in rust en relatieve

vrede met elkaar in zo’n stad kan wonen.’

Na een hap van zijn broodje laat hij er rela-

tiverend op volgen dat iedereen dat waar-

schijnlijk zegt over de stad waar hij of zij

woont. 

Veiligheid

Bral stelt vast dat de samenstelling van de

wijk in de loop der jaren sterk veranderd is,

maar vindt dat geen enkel probleem. Ster-

ker, hij ziet het als een verrijking. Wel mist

hij de genoeglijkheid van vroeger, zijn sla-
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 ook sterven’
ger en groenteboer. ‘Alleen de viskraam op

het Stuyvesantplein is gebleven. Verder is

iedereen vertrokken uit de wijk en dat is

jammer. Ik ben blij dat de Spar er is. Je wil

veiligheid in je eigen buurt. De wereld is

klein, de meeste mensen sterven binnen

een straal van vijf kilometer van de plek

waar ze geboren zijn. Ik ben geen uitzon-

dering. Ik ben hier geboren en zal hier ook

sterven.’ Tijd voor een hap van zijn patat,

gesneden van aardappels uit een eigen

veldje van Nico’s snackbar. Meteen een

goed moment om te vragen naar de bete-

kenis van de eetgelegenheid in Sjaaks

leven. ‘Ik kwam hier vroeger ook al patat

halen. Ze bestaan al zestig jaar, je groeit er

mee op. Het is voor veel mensen in de wijk

een ankertje. Ik ben heel blij dat het er

nog is, een snackbar in de wijk is allang

niet meer vanzelfsprekend. Ze hebben bo-

vendien kwaliteitspatat, ook niet onbe-

langrijk.’

In discussie gaan

Het is hem niet ontgaan dat niet iedereen

in zijn wijk even blij is met de komst van

asielzoekers. Toch is het volgens hem goed

om die groep ook eens te zien. ‘Het is voor

die mensen niet leuk om te moeten zeg-

gen dat asielzoekers maar moeten oprot-

ten naar hun eigen land. Ik heb de

mensen die dat roepen gezien, vaak zitten

ze zelf niet lekker in hun vel. Anders rea-

geer je niet zo. De kern van het probleem

is dat we die mensen in de steek hebben

gelaten; ze voelen zich oneerlijk behan-

deld en dat begrijp ik goed. Dat betekent

niet dat ze altijd gelijk hebben. Je moet

met die mensen in discussie en ze duide-

lijk maken dat hun woede begrijpelijk is,

maar dat je er niet verder mee komt. Ik

ben naar het gebouw van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid gelopen en heb daar

iemand een hand gegeven en hem wel-

kom geheten. Je kunt je afvragen of die

persoon iets heeft aan een hand van mij.

Ik denk het wel; een uitgestoken hand die

niet geweigerd wordt, is een vorm van ac-

ceptatie.’  

Door Paul van der Schoor

Foto’s: Willem Verheijen



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

nieuwe adressen als hulp in de huishouding. Met goede 

referenties. U kunt mij bereiken op telefoonnummer

06-19152950

Mijn naam is Sandra. 

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? 

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

Bel 070-2629999 of kijk op 

www.burenhulpcentrale.nl

Psychologisch adviesbureau voor studie- en beroepskeuze

tel. 070 3222917 / hempcon@dds.nl

Maak nu een afspraak!

Wij doen alles voor  uw auto

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

Autocenter van

Maanen

Joan Maetsuyckerstraat 94

2593 ZM  's-Gravenhage

Tel.: 0703478110

http://www.bcsvanmaanen.nl

Theresiastraat 188-190 - Den Haag 

070 737 00 64 - info@roeloptiek.nl

ZIEN wat het nieuwe jaar u brengt?

Roel Optiek
Brillen & Contactlenzen

International school

Special education
School voor dyslectie

Amalia Van Solmstraat 155

2595 TA  Den Haag

+31 (0)70 335 56 98

infolse@hsvdenhaag.nl

Koningin Sophiestraat 24a

2595 TG  Den Haag

+31 (0)70 324 34 53

Tarwekamp 3

2592 XG  Den Haag

+31 (0)70 335 09 59

fdjong@hsvdenhaag.nl

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

Jurriaan Wouters: ‘Dit is een oproep aan

bewoners zich aan te melden, ook bedrij-

ven kunnen nog steeds hun AED-appara-

tuur ter beschikking te stellen.’ Een zorg

blijft het onderhoud van de kasten. Door-

meten, batterijen vervangen en update

van de software kosten 1.200 euro per jaar.

Waar dat geld vandaan moet komen, is

vooralsnog onduidelijk.

Aanmelden kan op de site van Hartveilig

wonen: hartveiligwonen.nl

Door Paul van der Schoor

Het idee om meerdere AED-apparaten (zie

kader) in Bezuidenhoutte plaatsen is ont-

staan bij Burgerhulpverlening Bezuiden-

hout. De leden van dit nieuwe initiatief,

Will Wilhelmy Damsté, Jurriaan en Ad

Wouters, willen verder gaan dan surveil-

lance in de wijk, een taak die door het

Buurt Preventie Team wordt uitgevoerd. Ze

willen van de wijk een zogenoemde ‘6-mi-

nutenzone’ maken. Jurriaan en Ad Wouters

hebben besloten die taak op zich te

nemen. Eerst inventariseerden ze waar al

apparatuur aanwezig is. Die blijkt vooral

bij bedrijven en overheidsinstellingen te

hangen. Vervolgens namen ze contact op

en vroegen of de apparaten voor het pro-

ject konden worden ingezet. Ad Wouters:

‘Je ziet dan grote verschillen in bereidheid.

Een aantal grote bedrijven in de wijk wilde

vrijwel meteen meewerken. Maar de over-

heid, warm pleitbezorger van een partici-

patiemaatschappij, weigert elke

medewerking.’

Ongeveer 70 AED-apparaten

Na inventarisatie werd duidelijk dat er al

ongeveer zestig AED-apparaten in Bezui-

denhout zijn. Omdat deze vooral langs de

rand van de wijk hangen, was een betere

dekking gewenst. Met 10.000 euro van

Fonds 1818 en een eenmalige subsidie van

6.000 euro van de gemeente konden op

zeven plaatsen in de wijk kasten met AED-

apparaten worden geïnstalleerd. Beschik-

baarheid is belangrijk voor adequaat en

snel kunnen handelen bij hulpverlening.

Daarvoor moet men wel een reanimatie-

training hebben gevolgd of een EHBO-di-

ploma bezitten. Jurriaan wil zoveel

mogelijk mensen opleiden zodat er altijd

iemand beschikbaar is. Gelukkig heeft Bur-

gerhulpverlening Bezuidenhout iemand

bereid gevonden de opleiding EHBO-in-

structeur te volgen, waardoor tegen een

redelijk tarief trainingen kunnen worden

gegeven. 

Elke week krijgen 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Bezuidenhout wil

een 6-minutenzone zijn en dus snel de juiste hulp kunnen bieden bij een hartstilstand. De dit jaar

geplaatste AED-apparaten spelen hierbij een belangrijke rol. In totaal zijn er nu ongeveer zeventig

in de wijk. Er zijn nog wel wat hobbels te nemen; er moeten meer hulpverleners worden opgeleid

en er moet geld worden gevonden voor het onderhoud van de apparatuur. 

Hartveilig wonen 

in Bezuidenhout stapje dichterbij

V.l.n.r.  Ad Wouters, Will Wilhelmy Damsté en 

Jurriaan Wouters van Burgerhulpverlening 

Bezuidenhout. (Foto: Willem Verheijen)

AED

Een AED is een apparaat waarmee je eer-

ste hulp kunt verlenen bij iemand met

een hartstilstand. Het apparaat kan elek-

trische stroomschokken geven, waardoor

het hart van iemand met een hartstil-

stand als het ware 'gereset' wordt. De

letters AED staan voor Automatische Ex-

terne Defibrillator. 

Hartveilig wonen

Hartveilig wonen is georganiseerde bu-

renhulp, waarmee het aantal sterfgeval-

len door een acute circulatiestilstand kan

verminderen. Hartveilig wonen is vrijwil-

lige hulp aanvullend op ambulancezorg.

Er is een systeem dat loopt via een

alarmcentrale; wie daar is aangemeld

met een AED of als hulpverlener krijgt

een oproep als iemand in zijn woonge-

bied een hartinfarct krijgt. 

6-minutenzone

Een 6-minutenzone is een gebied dat zo

is ingericht dat mensen binnen 6 minu-

ten de juiste hulp kunnen bieden bij een

hartstilstand: 112 bellen, starten met rea-

nimeren en een AED inzetten. Hiermee is

de kans op overleven van het slachtoffer

aanzienlijk vergroot. 



Verleden jaar maakten ongeveer 3.000 kinderen gebruik van de

schaatsbaan die door het Wijkberaad Bezuidenhout is aange-

schaft. Een van de vrijwilligers die ervoor zorgen dat de schaats-

baan ook dit jaar weer aan de Prinses Beatrixlaan en op het

Spaarwaterveld wordt opgebouwd, is Carolien van Linden Tol. Zij

vertelt dat het wijkberaad dit jaar een schaatsslijpmachine heeft

aangeschaft, mogelijk gemaakt door Fonds 1818. Ook heeft de le-

verancier van de ijsbaan, Art Ice, ongeveer veertig paar schaatsen

ter beschikking gesteld, die gratis kunnen worden geleend. Daar-

naast draagt PostNL bij aan de aanschaf van verlichting en de ver-

siering bij de baan en mag van KPN stroom worden betrokken.

Verder zijn de hooibalen rond de baan vervangen door een profes-

sionele boarding waarop bedrijven kunnen adverteren. Ook het

stadsdeelkantoor van de gemeente Den Haag draagt weer bij met

hand- en spandiensten.

Om in de juiste sfeer voor Bezuidenhout on Ice te komen, was er

op 28 november in het wijk- en dienstencentrum een schaatsen-

ruilbeurs zodat iedereen op de goede maat schaatsen de baan op

kan. 

Op 23 januari is er op het Spaarwaterveld een Winterwonderland

feest waar de mooist geklede ijsprins of ijsprinses prijzen kan

winnen.

Ook vrijwilliger worden?

Van Linden Tol vertelt dat vrijwilligers niet alleen de schaatsbaan

opbouwen maar ook voor het toezicht op de baan zorgen. Aan-

melden als vrijwilliger kan op de website www.ijsbaantje.nl, waar

alle actuele informatie over de schaatsbaan staat. ‘Hoe meer vrij-

willigers er zijn voor het toezicht, hoe meer er geschaatst kan

worden, dus alle hulp is welkom, ook van mensen die maar een

paar uurtjes tijd hebben. Op de website kan iedereen precies aan-

geven wanneer hij of zij beschikbaar is. Je bezorgt er niet alleen

kinderen een geweldige tijd mee, het is ook nog eens heel leuk

om te doen, want je ontmoet er andere Bezuidenhouters. Wat dat

betreft is de schaatsbaan echt een aanvulling voor de wijk.’

Kijk ook op de Bezuidenhout Facebook-pagina:

www.facebook.com/bezuidenhout.nl

Door Marjon Damen

Zo wordt de Schenkstrook een mooie plek

om te wandelen en de afvalbakken nodi-

gen uit om te gebruiken. Een van de 18

bakken werd op 27 november onthuld.

Daarnaast opende in de Liduinaschool een

tentoonstelling van 420 schilderijen door

de leerlingen gemaakt. 

In het verlengde hiervan komt er in het

voorjaar een Vincent van Gogh-wandel-

route die loopt langs de Schenk: van de

Schenkweg, waar Van Gogh korte tijd ge-

woond heeft, tot aan Stadsboerderij De

Reigershof. 

Op de foto achterste rij van rechts naar

links: Yuri Oostvriesland (adjunct directeur

Liduina), Jannos Groffen (Meemaakthea-

ter), Mendy van Veen (Stadsdeeldirecteur

Scheveningen, zij verving Stadsdeeldirec-

teur Haagse Hout, Lilianne Blankwaard,

die niet aanwezig kon zijn), Lisa van Groep

8 (haar tekening staat op de afvalbak), Ni-

cole Mekel (Voor Welzijn) en initiator Rinke

de Fouw (Voor Welzijn). De overige kinde-

ren hebben tekeningen gemaakt die op de

andere prullenbakken staan. 

(Foto: Willem Verheijen)
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Ook dit jaar kan in Bezuidenhout weer worden geschaatst. 

Van 12 tot 30 december aan de Prinses Beatrixlaan en van 2 tot

30 januari op het Spaarwaterveld. 

Kinderen van de Liduinabasisschool heb-

ben schilderingen in de sfeer van Vincent

van Gogh gemaakt. 18 van die werken

zijn te zien op afvalbakken in de Schenk-

strook. Daarnaast hebben de kinderen

bloembollen en zaaigoed, van natuurlijk

ook zonnebloemen, geplant. 

Bezuidenhout on Ice wordt weer een feest

Leerlingen Liduinaschool kleuren Schenkstrook
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‘Op de dag van de lancering van de nieuwe

website hadden we gelijk een uitschieter

met 1.600 bezoeken’, vertelt Velders. ‘Al-

leen kwam dat niet door de lancering van

de site, maar door de aankomst van de

vluchtelingen in onze wijk. Dat onder-

streept wel dat de website voorziet in een

behoefte, namelijk dat wijkbewoners

geïnformeerd willen worden over de ont-

wikkelingen in Bezuidenhout. Daarom

hebben we ook een aparte pagina ge-

maakt met alle relevantie informatie over

de vluchtelingen in onze wijk. Dat slaat zo

goed aan dat we al binnen twee maanden

extra capaciteit bij de webhoster hebben

moeten inkopen. Inmiddels zitten we ge-

middeld op meer dan vierhonderd bezoe-

ken per dag.’

De nieuwe website bevat niet alleen alle

informatie van de vorige, maar is volgens

Velders ook beter doorzoekbaar en de acti-

viteitenagenda komt beter tot zijn recht.

Op zijn lijstje staat nog een wens: ‘We wil-

len graag toewerken naar straatpagina’s.

Per straat alle informatie overzichtelijk bij

elkaar op één pagina, zodat de bezoeker

meteen kan zien wat er in zijn of haar

eigen straat speelt.’ Verder geeft Velders

aan dat hij bij het actueel houden van de

website nog hulp kan gebruiken: ‘De web-

site is gebouwd in Wordpress en daarmee

is het heel eenvoudig om nieuwe berich-

ten te plaatsen of pagina’s toe te voegen.

Ik werk veel in het buitenland en vandaar

uit kan ik op een verloren moment makke-

lijk nieuwe informatie op de website

plaatsen. Neemt niet weg dat het fijn zou

zijn als mensen uit de wijk mee willen hel-

pen met het onderhouden van de website.

Alle hulp is welkom. Geïnteresseerden

kunnen een mailtje sturen naar info@be-

zuidenhout.nl.’

Door Mark Hoogland

U heeft het misschien al gemerkt, maar

de wijkwebsite www.bezuidenhout.nl is

vernieuwd. De site die in 2010 voor het

laatst een metamorfose had ondergaan,

verdiende volgens initiatiefnemer en be-

heerder Rob Velders een nieuwe ‘look

and feel’. Samen met websitebouwer en

wijkbewoner Jeroen Schmit en enkele

anderen is de site aangepast aan de hui-

dige tijd. 

Wijkwebsite Bezuidenhout vernieuwd

Nieuw Zandvliet biedt leerlingen 

meer ruimte, licht en lucht

Na anderhalf jaar behelpen in een voor-

malig ministerieel onderkomen aan de

overkant is het Zandvlietcollege eind no-

vember op de oude stek aan de Bezuiden-

houtseweg teruggekeerd in een fraai

nieuw schoolgebouw.

Rector Alphons den Heijer is zichtbaar en-

thousiast over de vele faciliteiten die de

nieuwe behuizing de ongeveer 810 leerlin-

gen biedt. 'Op de begane grond hebben zij

nu veel meer ontspanningsruimte, inclu-

sief een ook als theater bruikbare aula,

een soos en een aan het Haagse Bos gren-

zende buitenplaats.' Verder wijst Den Hei-

jer op de grote sporthal. 'Die willen wij ook

graag verhuren, bijvoorbeeld aan sport-

clubs.' 

De leslokalen zijn groter dan vroeger en

voorzien van alle moderne snufjes, zoals

ledschermen in plaats van de oude school-

borden. Bovendien is er meer licht en is de

luchtkwaliteit sterk verbeterd. 

De ruimte tussen de lokalen is per verdie-

ping ingericht door de daar samen gehuis-

veste clusters van vakken. 'Wij werken al

jaren met vakoverstijgende projecten.

Door daar gelegenheid voor te scheppen,

maak je dat makkelijker.' De leerlingen

kunnen nu onder meer aan de slag in stu-

die- en stilteruimtes, een collegezaal, zes

practicumlokalen en een ICT-ruimte.

Treurbeuk

Duurzaamheid heeft bij de nieuwbouw de

nodige aandacht gekregen. Den Heijer: 'Er

is veel duurzaam hout in het gebouw ver-

werkt en wij doen mee aan het project

Frisse Scholen, waarbij we letten op een

gezond binnenklimaat en laag energiever-

bruik.'

Voor een flinke vertraging bij de verhui-

zing zorgde de verplichte verplaatsing van

een meer dan honderd jaar oude treur-

beuk. 'Die stond op ons oude parkeerter-

rein’, vertelt Den Heijer, ‘en mocht van de

gemeentelijke monumentale bomencom-

missie niet verdwijnen.' De beuk heeft een

fraaie plek gekregen op de nieuwe buiten-

plaats van het Zandvliet. 

Door Roeland Gelink

Alphons den Heijer

blij met de nieuw-

bouw van het Zand-

vlietcollege. (Foto:

Willem Verheijen)



Restaurant Maison de la Forêt

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

Maison de la Forêt
Ook dit jaar gezellig met de kerst bij

Maison de la Forêt

Vier gangen diner inclusief amuse voor

€ 36,00

Uitgebreid brunchbuffet voor € 24,00

Kijkt u voor meer info op onze 

website www.maisondelaforet.nl 

of belt u naar het restaurant op 

nummer 070 335 56 00

Nu ook catering en bezorgingen!!!

Theresiastraat 43

2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67

www.verweykappers.nl
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Duurzaam Bezuidenhout

‘Weg met de kruizen’

Hondenbezitters die graag opscheppen

Als wethouder Wijsmuller van Duur-

zaam ‘ja’ zegt, zou er volgend jaar een

laadstraat voor elektrische auto’s in de

Jacob Mosselstraat kunnen komen. 

Dierenbescherming Haaglanden begint met steun van de gemeente Den Haag een

pilotcampagne in een deel van Bezuidenhout-Oost. Doel van de campagne is hon-

denbezitters aan te sporen de poep van hun hond op te ruimen.

In Delft heeft Coremans in opdracht van

de gemeente al een laadstraat uitge-

voerd op de parkeerplaats van een hoge-

school. De volgende uitdaging is een

laadstraat realiseren in de openbare

ruimte. En dat zou de Jacob Mosselstraat

in Bezuidenhout kunnen zijn. Daar

woont Rik Hoekstra, bezitter van een

Tesla en net als Coremans verbaasd over

de weinig efficiënte infrastructuur voor

het kunnen opladen van een elektrische

auto. Met name de witte kruizen bij de

oplaadpalen zorgen volgens Hoekstra

voor extra parkeerproblemen. Met de

laadstraat verdwijnen de grote oplaad-

paal met twee stekkeraansluitingen en

de afgekruiste parkeervakken. Daarvoor

in de plaats kan er op elke mogelijke par-

keerplek een oplaadpunt komen. Al die

oplaadpunten, niet meer dan stekker-

aansluitingen, worden aangestuurd

door één basisstation. Voor de Jacob

Mosselstraat wil Coremans de stekker-

aansluiting verwerken in een hagenaar-

tje: ‘Dat past mooi in het straatbeeld,

want de laadstraat heeft zo min moge-

lijk impact op de openbare ruimte.’

Goedkeuring

Op het moment dat deze krant ver-

schijnt, zou hij af kunnen zijn: het eerste

prototype van het oplaadpunt voor de

Jacob Mosselstraat. Het enige dat Core-

mans, die de constructie ontwikkelt, nog

moet verzinnen is hoe de vierkante mo-

dule voor de stekkeraansluiting in een

rond hagenaartje past. Met het resul-

taat hopen Hoekstra en Coremans de

goedkeuring van de gemeente voor de

uitvoering van hun laadstraat te krijgen.

Coremans: ‘Als we het oplaadpunt in het

hagenaartje kunnen laten zien, komt

het proces vast en zeker in een stroom-

versnelling. Het is een kwestie van laten

zien en dan doen geloven.’ ‘Ik schiet er

niet veel mee op’, lacht Hoekstra. ‘Nu

heb ik bij wijze van spreken een gereser-

veerde parkeerplaats, straks niet meer.’

Lees het uitgebreide artikel op duur-

zaambezuidenhout.nl

Door Werkgroep Duurzaam 

Bezuidenhout

Hondenpoep op de stoep is al jaren een

grote ergernis. In Den Haag staat het in

de top drie. In Bezuidenhout zijn er re-

gelmatig opruimacties, niet zelden na

klachten van buurtbewoners. Naast het

opruimen van de hondenpoep worden

er dan tegelijkertijd op verschillende

plekken posters huis-aan-huis verspreid

om hondeneigenaren te wijzen op hun

opruimplicht. Ook de Dierenbescher-

ming wil zoveel mogelijk hondeneigena-

ren aansporen om de hondenpoep op te

ruimen. Als een kleine groep hondenbe-

zitters de poep niet opruimt is de grote

groep honden daar de dupe van. Honden

zijn namelijk steeds minder welkom in

de openbare ruimte. Dit heeft gevolgen

voor het welzijn van de honden in Den

Haag. De overlast door poep is een be-

langrijke reden om bijvoorbeeld losloop-

gebieden te sluiten en geen nieuwe

locaties aan te wijzen. Een hond moet

kunnen rennen en spelen. Als de moge-

lijkheden hiervoor ontbreken kunnen

ernstige problemen met de gezondheid

ontstaan. Reden voor Dierenbescher-

ming Haaglanden om met steun van de

gemeente een pilotcampagne in een

deel van Bezuidenhout-Oost te organi-

seren (Merkusstraat en omgeving) met

een oproep voor alle hondenbezitters:

ruim de poep van uw hond op en draag

bij aan hondenwelzijn in Den Haag!  

Door Paul van der Schoor

Rik Hoekstra in de Jacob Mosselstraat; laad-

straat? (Foto: Bart van Vliet)



Woning verhuren?

(070) 20 50 506
Bezuidenhoutseweg 108 Den Haag

www.interhouse.nl

Ambulant Pedicure

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

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

MONTAGEBEDRIJF

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

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

E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!
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Iedereen kijkt vol verwachting uit naar de intocht van

Sinterklaas en zijn Pieten in de Theresiastraat op 21

november. (Foto: Floor Zoet)

Locatie: Christus Triumfatorkerk, 

Juliana van Stolberglaan 154

Kerk: Radiogemeente Den Haag

Datum: zondag 20 december 19:00 u

(kerkzaal)

Muzikale medewerking: Kerkkoor

Scheveningen. Dirigent/organist: 

Marcel van Dijvenvoorde

Kerk: Christus Triumfatorkerk - wijk-

gemeente Protestantse Kerk in 

Nederland

Datum: donderdag 24 december –

kerstnachtdienst, 21:00 u (kerkzaal)

Muziek: Praiseband ‘Luister’. 

Organist: Johan de Graaf 

Na afloop is er chocolademelk en

Glühwein

Datum: vrijdag 25 december – gezins-

dienst op kerstmorgen, 10:00 u 

(kerkzaal)

Organist: Christian Hutter

Zie voor de kerstdiensten in de RK

Church of Our Saviour pagina 23

Zie voor alle kerstdiensten en –con-

certen in de wijk www.bezuiden-

hout.nl

‘Internationals woonachtig in heel Ne-

derland, en in het buitenland, komen

speciaal naar Den Haag om een cursus

Nederlands bij ons te volgen’, vertelt

Ruud Hisgen die Direct Dutch oprichtte.

Hij bedacht het idee voor een instituut

waar expats behalve de taal ook de Ne-

derlandse cultuur leren kennen. His-

gen: ‘Je voelt je daardoor meer en

sneller thuis in je nieuwe omgeving. En

het heeft nog een voordeel: wie de Ne-

derlandse cultuur beter begrijpt, is

meer gemotiveerd om de taal te leren.’

Direct Dutch organiseert daarom ook

maandelijks culturele workshops, die

gratis toegankelijk zijn.

Bij Direct Dutch wordt vanaf de eerste

les Nederlands gesproken in de klas. Na

één les kunnen cursisten al korte ge-

sprekjes voeren. Hoe dat zo snel kan?

Hisgen: ‘Het Nederlands kent veel ver-

wantschap met het Engels, Duits en an-

dere Europese talen. Als cursisten dit

eenmaal door hebben, blijkt Neder-

lands leren niet zo moeilijk als over het

algemeen gedacht.’

Het Direct Dutch Institute vierde in oktober 2015 zijn 30-jarig bestaan. Daarmee is

Direct Dutch de oudste taalschool voor Nederlands in Den Haag. Sinds 1985 

specialiseert de school zich in het geven van Nederlandse les aan expats. 

Direct Dutch: 30 jaar 

Nederlandse les aan expats 

In afwachting van de Sint
Kerstdiensten 
in Bezuidenhout



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

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

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

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

Stijl & Traditie Uitvaartzorg

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.

 

Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.

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

Persoonlijk & Warmbericht@stijlentraditie.nl - www.stijlentraditie.nl - De Eerensplein 31- 2593 NB  Haagse Hout
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Begin 1669 kocht de kinderloze weduw-

naar Eduard van Hoogelande een stuk

grond aan de Boekhorststraat in de

Haagse binnenstad en liet daarop het

Hofje van Hoogelande bouwen, bestemd

voor oude armlastige vrouwen. Daar be-

steedde hij een groot deel van zijn vermo-

gen aan. In 1676 legde hij in zijn testament

vast hoe en waaraan de rest van het geld

dat hij naliet, besteed moest worden.

Eventueel teleurgestelde erfgenamen, die

zijn laatste wilsbeschikking op grond van

seniliteit van de erflater weleens konden

aanvechten, wilde hij voor zijn. Daarom

liet de weldoener in het document vast-

leggen dat hij ondanks zijn hoge leeftijd

van tachtig jaar nog steeds ‘gesont van li-

chaem’ en ‘sijn memorie machtig’ was.

Eerlijcke arme persoonen

De vrouwen, die voor bewoning van het

hofje in aanmerking kwamen, waren ‘eer-

lijcke arme persoonen, ten minste vijftich

jaeren, ofte daaromtrent out sijnde’. Deze

leeftijd werd toen als ‘bejaard’ aange-

merkt. Een andere voorwaarde was dat zij

in dienst van de adel waren geweest en

van ‘katholieke religie’ waren. Vrij van huur

mochten zij hun levensavond in een van

de zestien niet al te grote woninkjes slij-

ten. Daarnaast kregen zij voor de verwar-

ming van de huisjes en andere kosten ‘agt

tonnen turfs en de omtrent vijftich gul-

dens jaerlijks’.

Als er aan het eind van het jaar geld over

was, mochten de vrouwen ‘drye a vier sil-

ver educatons’ besteden aan de gezamen-

lijke viering van Driekoningenavond op 6

januari. Dat was tevens de verjaardag van

de gulle schenker. Daarmee was de viering

van het drietal hoogtijdagen in deze peri-

ode van het jaar - Kerstmis, de Jaarwisse-

ling en Driekoningen - voor de oude

vrouwen compleet.

Verhuizing

De vooruitziende jonkheer had er ook voor

gezorgd dat er jaarlijks wat geld opzij

werd gelegd voor de bouw van nieuwe

woningen. De ruimte in de Boekhorst-

straat was echter te beperkt voor uitbrei-

ding, zodat het stichtingsbestuur in 1907

besloot het hofje te verplaatsen naar de

huidige locatie waar men kon beschikken

over 36 woningen. Gezien de toenemende

behoefte aan modernisering van de woon-

ruimte, werden in 1987 enkele te beperkte

huisjes samengevoegd, zodat er 27 over-

bleven. Inmiddels is dit aantal verder te-

ruggebracht tot 24. 

De opeenvolgende besturen zijn er, on-

danks de verbeterde armen- en ouderen-

zorg, in de afgelopen eeuwen in geslaagd

de oorspronkelijke criteria voor bewoning

zoveel mogelijk te handhaven. De regeling

nu is dat slechts alleenstaande vrouwen

vanaf 55 jaar met een christelijke achter-

grond en een laag inkomen in aanmerking

komen. ‘De huidige ontwikkelingen doen

vermoeden dat de liefdadigheidshofjes

van weleer ook in de komende jaren een

nuttige maatschappelijke functie zullen

kunnen vervullen’, aldus het huidige be-

stuur.

Hoe de toekomst er ook gaat uitzien, het

Hofje van Hoogelande zal niet gauw ver-

dwijnen. Sinds 1988 geniet dit ontwerp

van de architect W.B. van Liefland, leerling

van de beroemde architect P.J.P. Cuypers,

de bescherming als gemeentelijk monu-

ment van Den Haag. In 1993 werd het in

neorenaissance stijl opgetrokken hofje

zelfs op de lijst van rijksmonumenten ge-

plaatst.

Voorlopig kunnen de oude vrouwen in het

Hofje van Hoogelande vredig blijven

wonen onder de beschermende vleugels

van de eeuwenoude vredesengel boven de

ingang, die destijds vanuit de Boekhorst-

straat is mee verhuisd. De in het Latijn uit-

gedrukte zegewens op de plaquette van

de toegangspoort ‘Pax huic domui’ (Vrede

zij dit huis) ondersteunt dit.

Carel Wiemers (tekst en illustratie)

Hoogtijdagen in Hofje van Hoogelande

Onopvallend, geheel opgenomen in het

bewoonde straatbeeld van Bezuidenhout

ligt aan de Johannes Camphuijsstraat een

hofje voor bejaarde vrouwen. Vredige

huisjes rondom een groene en strak inge-

richte binnentuin, waarin de bewoonsters

hun benodigde rust vinden. Zij hebben

dit te danken aan Jonkheer Eduard van

Hoogelande. Deze liet in de 17e eeuw vol-

doende geld na om eeuwenlang arme

vrouwen een onbezorgde oude dag te be-

zorgen. Ook nu nog.

Het voormalige Hofje van Hoogelande in 1669

aan de Boekhorststraat in Den Haag.



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

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

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Iedere dag een compleet ontbijt 
incl. verse jus en koffie voor € 6,95.
2e kerstdag geopend vanaf 10.00 uur met een kerstontbijtje

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 

Praktijk voor:

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Acupunctuur
Medische fitness

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

U vindt ons op: Laan van Nieuw Oost Indië 256 - 2593 CE ’s-Gravenhage
T 0703853243 - E info@aandelaan.nl - www.aandelaan.nl
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Did you 
know that…
● ● ● on Wednesday, December 23

there is a Christmas party at the Stuy-

vesantplein? There will be plenty of

activities for children, such as making

Christmas wreaths and cards as well

as free hot chocolate. The party is

from 2:00 p.m. to 4:15 pm.

● ● ● Direct Dutch Institute, the ol-

dest language school for Dutch in The

Hague, celebrated its 30-year anniver-

sary in October?

● ● ● if all goes well supermarket

Hoogvliet will open its doors in the

Theresiastraat before Easter?

● ● ● the Roman Catholic Church of

Our Saviour at the Bezuidenhoutse-

weg 157, will have several masses in

English at Christmas?

24 December - 17.30h: Christmas Eve

Family Mass  

Lead by: Fr. Sjaak de Boer MHM

Featuring the COS Choir and Chil-

dren's Choir

24 December - 23.30h: Christmas Eve

Midnight Mass  

Lead by: Fr. Sjaak de Boer MHM

Featuring the COS Parish Choirs

25 December - 11.00h: Christmas Day

Mass 

Lead by: Fr. Sjaak de Boer MHM

Featuring the COS Parish Choirs

For more news check

www.bezuidenhout.nl

New neighbors

The housing of refugees in a former go-

vernment building in the neighborhood

has had quite an impact on Bezuiden-

hout. While a small group of opponents

demonstrated in front of the house of

the chairman of the district council,

more than 300 residents volunteered to

help the refugees (see photo). 

Meanwhile, the 600 people who fled

their home countries due to harsh vio-

lence try to live their lives in an emer-

gency shelter, hoping for a better and

safer future. (Photo: Roel Rozenburg)

Refugees
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We all know how the say-

ing goes: do unto others

what you would have

them do unto you. This ti-

meless proverb has been

putting nations to the

test in light of the current

refugee crisis.

Bezuidenhout residents were also put

to the test when they learned that the

old Department of Social Affairs (SZW)

building across from the Laan van NOI

train station would house approxima-

tely 600 temporary refugees through

the end of 2015.

Although some reacted with alarm and

concern, even protesting the arrival of

the refugees, the majority of our

neighbors have welcomed them as fel-

low human beings, asking what they

can do to help. This majority response

suggests that gastvrijheid (hospitality)

and the ‘city of peace and justice’ are

not just vague concepts, but principles

worth practicing - even in trying times.

When The Hague Municipality in con-

junction with VluchtelingenWerk held

an informational meeting about volun-

teering to help refugees in our

neighborhood, they expected 200 at-

tendees. Over 300 showed up, and that

was after the Paris attacks.

In 2016, after the SZW building is reno-

vated, it will provide housing for ’status

holders’: refugees who have received

permission to live and work in the 

Netherlands for the long term. In other

words, these will not be temporary 

guests, but neighbors. And we all know

how that other saying goes: Beter een

goede buur dan een verre vriend. (A

good neighbor is more valuable than a

far away friend.)

Volunteer information sites (In Dutch):

http://bezuidenhout.nl/bezuiden-

hout/bzh-en-vluchtelingen/vluchtelin-

gen-en-vrijwilligers/

Facebook: www.facebook.com/opvang-

bezuidenhout

By Kristin Anderson 

www.authorkristinanderson.com



Hubo
Grottendieck

Laan van N.O. Indië 78-84 

070 385 05 12 Wolvenhoff
administratie

Juliana van Stolberglaan 236 

070 260 00 26

Maison
de la Forêt
restaurant

Bezuidenhoutseweg 116 

070 335 56 00

Suntec
Zonwering

Juliana van Stolberglaan 236 

070 383 73 62

Perla Donna
Mode

Theresiastraat 117

070 385 63 12

Café Animo 
Willem v. Outhoornstraat 87 

070 385 14 34

Lunch & Grill
“Kameel”

Laan van N.O. Indië 276

070 347 72 57

Nico’s 
Snackbar

Stuyvensantstraat 35 

070 385 70 10

Stacey Mode
Theresiastraat 82 

070 369 72 42

Wim v.d. Ham
Theresiastraat 178 

070 385 63 12

Wij wensen u pre

en een gelukk



Buurtwinkel
Laan van N.O. Indië 264b 

070 383 85 56

Stomerij 
Theresia

Theresiastraat 101 

070 383 81 35

Arie
Tweewieler
fietsherstel

Cornelis v. d. Lijnstraat 128b 

06 295 55 745

Bloemenpracht
Theresiastraat 139  

070 385 33 46

Vishandel
Bezuidenhout

Theresiastraat 163

070 385 82 17

Slagerij 
Ammerlaan

Johan van Hoornstraat 34

070 385 23 25

De Jager 
Kozijnen 
Maystraat 38

070 385 95 69

Njoy Fitness
Prinses Margrietplansoen 25 

070 304 29 66

Toko
Si-pentje

Merkusstraat 196 

070 381 61 90

HSV
Koningin Sophiestraat 24a 

070 324 34 53

Men’s
Hairstyling

Emmastraat 25a 

070 385 62 79

ttige kerstdagen 

ig nieuwjaar



Alle wensen en ideeën zijn gegroepeerd

en gebundeld met 38 verschillende

thema’s. De pleinen zijn onderverdeeld in

grote, middelgrote en kleine pleinen. Elk

plein heeft afhankelijk van de omvang van

het plein 7, 5 of 3 thema’s meegekregen,

die nog verder kunnen worden verfijnd of

aangepast. Daarmee staan de contouren

van het wijkplan voor de pleinen van Be-

zuidenhout redelijk vast en zijn we klaar

voor de volgende stap. Bewoners mogen

zich gaan uitspreken over de toebedeelde

thema’s. Allereerst online via een enquête.

Aan de hand van thema's in combinatie

met voorbeeldplaatjes kan men de ‘eigen’

pleintjes in de buurt beoordelen, thema's

wijzigen of zelfs aanvullen. Wanneer men

dit leuk vindt, kan men uiteraard ook alle

pleinen beoordelen. De uitkomst van de

enquête wordt verwerkt tot een ontwerp

van het ingenieursbureau om vervolgens

per pleintje samen met de bewoners om

tafel te gaan zitten om het ontwerp af te

maken. De bewoners krijgen dan nog één

kans om het resultaat te beoordelen,

waarna de gemeente het plan moet vast-

stellen. Het plan voor de pleinen zal mee-

genomen worden bij de herinrichting van

de straten. Inmiddels is bekend dat de ge-

meente budget heeft gereserveerd voor

dit project en dat dit voor de gemeente

een voorbeeldproject is wat betreft buurt-

participatie.

Met de gemeente is de Werkgroep Pleinen

nu bezig om de enquête in te richten met

duidelijke plaatjes en keuzemogelijkhe-

den. Nog voor het eind van het jaar willen

we dan iedereen uitnodigen zijn of haar

bijdrage te leveren. Door steeds de hele

wijk erbij te betrekken hopen we op een

mooi en breed gedragen plan, waar de

hele wijk beter, fijner en mooier van

wordt. 

Houd de brievenbus, website (www.plei-

nenbzh.nl) of de facebookpagina van Be-

zuidenhout dus in de gaten. Wanneer u de

enquête zeker niet wilt missen, stuur dan

een email naar pleinen@bezuidenhout.nl

om u alvast aan te melden.

Door Werkgroep Pleinen

In de lente- en zomermaanden hebben in

totaal 155 bewoners actief meegedaan

aan een drietal workshops om samen een

uitgebreide verlanglijst te maken voor de

pleinen van Bezuidenhout-Oost. Met de

resultaten heeft het ingenieursbureau van

de gemeente in samenwerking met de be-

wonerswerkgroep Pleinen geprobeerd

alle wensen en ideeën een plaats te

geven. 

Enquête ‘Pleinen van Bezuidenhout-Oost’

26
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Koudwatervrees

Altijd wel weer even spannend, nieuwe

buren. Wie komt er nu weer boven je

wonen? Trekken de nieuwkomers netjes

hun schoenen uit als ze thuis zijn,

draaien ze niet midden in de nacht een

was of harde muziek? Groeten ze aar-

dig op de trap, nemen ze van de post-

bode het pakketje aan dat te groot is

voor je brievenbus?

Maar evengoed: altijd spannend, een

nieuw huis. Je hebt die woning dan wel

gekocht omdat je je er meteen thuis

voelde, maar de buren krijg je er gratis

bij. ‘Hier woont een heel rustige jon-

gen’, hoorde ik een makelaar een keer

zeggen tegen mogelijke kopers van het

appartement boven mij. Die ‘rustige

jongen’, dat was ik dan en dat klopt ook

wel een beetje (al kon die makelaar dat

natuurlijk niet echt weten!).

Nieuw buren - in Bezuidenhout hebben

we er de laatste tijd veel gekregen. Ze

blijven maar even, maar volgend jaar

komen ze terug, en dan voor langere

tijd. Altijd weer spannend, nieuwe

buren. Betalen de nieuwkomers ge-

woon in de supermarkt, zwerven ze niet

midden in de nacht over straat? Groe-

ten ze netjes op straat en kun je dan

wel verstaan wat ze zeggen? Valt er

überhaupt met ze te praten?

En natuurlijk voor de nieuwkomers: al-

Buurman John

tijd spannend, een nieuw land. In je va-

derland mag dan geen huis meer over-

eind staan, het is altijd maar de vraag of

je met open armen ontvangen wordt in

het land waarnaartoe je bent gevlucht. 

Bij ons in de wijk zag ik ze tegenover el-

kaar staan: vluchtelingen met grote

boodschappentassen die op straat ston-

den omdat hun nieuwe onderkomen

niet was wat ze ervan verwacht hadden.

En een groepje wijkbewoners dat er aan

de overkant met grote argusogen naar

stond te kijken.

In al die jaren dat ik nu in Bezuidenhout

woon, heb ik al heel wat nieuwe boven-

buren mogen verwelkomen. En ik heb ze

ook leren kennen, de een beter dan de

ander, en dan lach je om die koudwater-

vrees voor die nieuwe buren: ze nemen

gewoon dat pakketje aan en als ze al

eens vergeten hun schoenen uit te trek-

ken - geen punt: we kennen elkaar en

zeggen gedag in het portiek.

De laatste weken zijn heel wat nieuwko-

mers de wijk ingetrokken. Laten we ken-

nis met ze maken, dan hoeven er geen

groepen tegenover elkaar te staan. De

nieuwe buren doen gewoon hun bood-

schappen, sturen hun kinderen naar

school, en als je ze soms niet kunt ver-

staan - geen punt: we zijn toch gewoon

buren?

Wist u dat…
● ● ● er op woensdag 23 december een

kerstfeest is op het Stuyvesantplein?

Met tal van activiteiten voor kinderen,

zoals kerstkransen en -kaarten maken?

Ook is er hutspot voor iedereen. En gra-

tis chocolademelk. Het feest duurt van

14.00 – 16.15 uur.

● ● ● de kans groot is dat de gemeente

een vergunning verstrekt voor de bouw

van het Bezuidenhuis op het Spaarwa-

terveld? Als alles naar wens verloopt

kan in januari of begin februari met de

bouw worden begonnen en het pavil-

joen voor de zomer worden opgeleverd. 

● ● ● er na bijna twee jaar stilte weer

schot komt in de plannen voor de fiets-

sterroute die loopt van het centrum

van Den Haag - via Bezuidenhout - naar

Zoetermeer. Er ligt nu een tekening.

● ● ● NJoy Fitness eind januari binnen

het WTC-gebouw naar de naastgelegen

toren verhuisd? NJoy wordt, naar eigen

zeggen, één van de mooiste fitness

clubs in de regio Den Haag.

● ● ● Boudewijn Notenboom uit de

Theresiastraat een thriller heeft ge-

schreven die zich deels in Bezuidenhout

afspeelt? Titel: Op de vlucht voor de

waarheid.

● ● ● op het bosperceel bij de Carel Rei-

nierszkade een granaat is gevonden?

Een wandelaar met een metaaldetector

stuitte op het projectiel. De Explosieven

Opruimingsdienst heeft de granaat el-

ders tot ontploffing gebracht. 

● ● ● Wim Woudenberg op 1 oktober

vierde dat zijn installatiebedrijf aan de

Sillestraat een kwart eeuw bestaat?

● ● ● als alles goed gaat Hoogvliet voor

Pasen haar deuren opent?

Zie voor al het nieuws in de wijk:

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 11 januari 2016

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



Hoe goed kent u de wijk? Waar bevindt

zich het hiernaast afgebeelde detail?

Stuur uw antwoord per e-mail of brief

naar de redactie (zie het colofon op pa-

gina 3) en maak ook kans op een boeken-

bon, beschikbaar gesteld door

Advocatenkantoor Mr. E. Fransen.

Heb oog voor detail, 
win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie is door maar liefst één lezer

herkend. J.M.A. Nauta wist dat het jaartal MCMXI (1911)

zich bevindt op nr 21 van de Joan Maetsuyckerstraat. Hij

mag de boekenbon ter waarde van 15 euro ophalen in het

Wijk- en Dienstencentrum, Johannes Camphuijsstraat 25. 
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Horren Raamdecoratie Serre zonwering 

Knikarmschermen Rolluiken Terrasoverkapping 

Markiezen Screens Uitvalschermen

Als het BUITENGEWOON
goed moet zijn!

Suntec Zonwering  Juliana van Stolberglaan 236  2595 CN Den Haag  T. 070 - 383 73 62

E. info@zonwering-suntec.nl  W. www.suntec-zonwering.nl 

Onze showroom is op afspraak geopend!

De redactie van 

Bezuidenhout Nieuws wenst al

haar lezers en adverteerders 

geweldige feestdagen en een

zeer gelukkig en gezond 2016.

Visspecialiteiten Bezuidenhout

Verse Tong-Tarbot-Zeebaars-Garnalen
Therasiastraat 163 - 070 385 82 17

Onze welbekende verse zalmsalade speciaal
voor de feestdagen vanaf 2/3 personen € 21,50


