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Geldig t/m 26 maart 2016. Niet 

geldig i.c.m. andere acties. Vraag 

in de winkel naar de deelnemende 

merken en actievoorwaarden.

• Rolgordijnen • Duo rolgordijnen • Plissé gordijnen 

• Verticale lamellen • Vouwgordijnen • Vlinderjaloezieën 

• Horizontale jaloezieën • Houten jaloezieën 
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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
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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 51 wordt bezorgd

in de week van 15-22 april. Deadline kopij

en advertenties: 30 maart.

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: Alle huisnummers 50 in 

Bezuidenhout-Midden en -Oost. (Foto’s: Fred 

Geelen, Koen de Lange, 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.

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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Begin 2006 benaderde het Wijkberaad Be-

zuidenhout Celine Timmerman, vrijwilli-

ger bij Scouting Haagse Hout, met een

verzoek. ‘Ze vroegen me of de scouts kon-

den helpen met het bezorgen van een

nieuw op te zetten wijkkrant. Een maker

voor de wijkkrant hadden ze nog niet. Ik

was net 20 en beginnend journalist, dus

bood ik mijzelf aan om de krant op te zet-

ten. Het was pionieren en ik had geen idee

waar ik aan begon. Als je ziet hoe het er

nu uitziet, ben ik echt enorm trots dat Be-

zuidenhout Nieuws nog steeds bestaat. En

het wordt steeds beter. Ik woon nog

steeds in de wijk en word altijd erg blij als

de nieuwe editie weer op de mat valt.’

Timmerman was de eerste hoofdredac-

teur van Bezuidenhout Nieuws. In 2008

droeg ze het stokje over aan Marieke 

Willemse. Toen die uit de wijk verhuisde,

moest er een nieuwe hoofdredacteur wor-

den gevonden. Dat werd in 2012 Fred 

Geelen: ‘Ik werk al jaren in de journalistiek

en heb veel ervaring met het maken van

bladen. Ik vond het dan ook een mooie uit-

daging om mijn expertise ook maat -

schappelijk te kunnen inzetten, in dit

geval voor de wijkkrant. Ik denk dat we er

met een team van zeer betrokken en en-

thousiaste redacteuren, fotografen, vorm-

gever en acquisiteurs in relatief korte tijd

in zijn geslaagd een wijkkrant te maken

die volgens sommigen zelfs de titel wijk-

glossy verdient. Ik hoop dat mensen dan

bedoelen dat de krant er niet alleen gelikt

uitziet, maar vooral plezierig is om te

lezen en bewoners het gevoel geeft dat

het fijn is om in deze wijk te wonen.’

Bezuidenhout Nieuws 50

De mooiste en beste wijkkrant van Den Haag
Het ligt niet in de aard van de redactie van Bezuidenhout Nieuws om terug te kijken. Voor het verschijnen van

het vijftigste nummer van uw wijkkrant maken we echter een uitzondering. Al was het maar omdat we soms

stiekem denken dat we de mooiste/beste wijkkrant van Den Haag maken.

Wist u dat…
● ● ● op de cover van dit nummer alle

huisnummers 50 in Bezuidenhout-Midden

en -Oost staan?

● ● ● Bezuidenhout Nieuws wordt ge-

maakt in opdracht van het Wijkberaad Be-

zuidenhout?

● ● ● het eerste nummer in april 2006 op

de mat viel?

● ● ● de voorgangers - Bezuidenhout Post

en Bezuidenhout Koerier - toen al jaren

niet meer verschenen waren?

● ● ● de redactie van deze voorgangers

nog moest bestaan uit vertegenwoordi-

gers van instanties die op wijkniveau be-

wonersbelangen behartigden?

● ● ● de redactie tegenwoordig wordt ge-

vormd door vrijwilligers die met veel ple-

zier en passie een bijdrage willen leveren

aan de wijk?

● ● ● de eerste editie van Bezuidenhout

Nieuws bestond uit twee A4’tjes en was

opgesteld door één vrijwilliger?

● ● ● al snel acht pagina’s per editie wer-

den gevuld met wijknieuws?

● ● ● het aantal pagina’s - eerst nog in

zwart/wit - gestaag toenam tot 28 pa-

gina’s in kleur?

● ● ● er vanaf de vierde editie (december

2006) voor het eerst sprake was van een

‘echte’ redactie bestaande uit acht perso-

nen?

● ● ● tot op heden drie hoofdredacteuren,

38 redacteuren, zeven fotografen, drie

vormgevers en vijf advertentiewervers de

vijftig nummers hebben mogelijk ge-

maakt?

● ● ● het uitgangspunt van de redactie is

om de bewoners van Bezuidenhout vijf

keer per jaar te informeren over het

nieuws in de wijk en hen een trots gevoel

over de wijk te geven?

● ● ● de rubriek ‘Wist u dat…’ de langstlo-

pende rubriek is, gevolgd door ‘Oog voor

detail’?

● ● ● alle vijftig edities online beschikbaar

zijn op www.bezuidenhout.nl (klik vervol-

gens op Wijkkrant)?

● ● ● deze vijftig edities samen een mooi

beeld geven van wat er leeft in de wijk?

● ● ● overlast van meeuwen, parkeerdruk

door auto’s en (wees)fietsen, aanleg riole-

ring en fijnstof terugkerende thema’s zijn?

● ● ● er sinds 2009 wordt geschreven over

de aanleg van nieuwe riolering in Bezui-

denhout-Oost en dat daar nu in februari

daadwerkelijk mee wordt begonnen?

● ● ● Bezuidenhout Nieuws in het begin

werd gesubsidieerd door de gemeente en

het Oranjefonds?

● ● ● de wijkkrant tegenwoordig financi-

eel gezien volledig draait op advertentie-

inkomsten?

● ● ● het wijkberaad de ondernemers daar

dankbaar voor is, want nu kan er geld wor-

den geïnvesteerd in bijvoorbeeld een ijs-

baan?

● ● ● de redactie van Bezuidenhout

Nieuws altijd blij is met leuke ideeën voor

onderwerpen? En daarnaast voortdurend

op zoek is naar journalisten uit de wijk, die

vijf keer per jaar mee willen werken aan de

mooiste wijkkrant van Den Haag? 

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Door Mark Hoogland
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Van Alphenstraat 60a

2274 NC  Voorburg

070 383 42 62 - 06 547 412 60

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

AUTO SERVICE MULDERS
PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK

BANDEN – A.P.K – BEURTEN

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

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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In actie voor of tegen vluchtelingen

Begin december viel er een A4 in de bus

met de oproep een petitie te tekenen

tegen de huisvesting van asielzoekers en

statushouders in Bezuidenhout. De bood-

schap: er zouden wel eens meer dan 2.500

personen in het voormalig ministerie kun-

nen komen te wonen. De gevolgen: over-

last, onveiligheid en dalende huizen-

prijzen. Bezuidenhout Nieuws had de af-

zenders (‘Bewoners van Bezuidenhout’)

van de petitie graag‘dat al jaren uitste-

kend werk voor de wijk verricht’ om een

toelichting gevraagd, maar het bleef stil

van de kant van Benny B, de beheerder van

de online petitie die uiteindelijk door 470

mensen is ondertekend. 

Zzp-ers Bezuidenhout

Bezuidenhouter Rob Velders stoorde zich

niet alleen aan de anoniem verspreide en

volgens hem ‘suggestieve’ petitie ‘vol met

onjuiste aannames en verdachtmakingen’.

Ook eerdere bedreigingen aan het adres

van het wijkberaad (‘dat al jaren uitste-

kend werk voor de wijk verricht’) vond hij

onacceptabel. Tegelijkertijd heeft hij grote

moeite met de aankondiging van het wijk-

beraad om juridische stappen te zetten

tegen het ombouwen van het voormalige

ministerie voor huisvesting van statushou-

ders. Volgens Velders moet het wijkberaad

geen stelling nemen in een principiële

zaak die de wijk in twee kampen verdeelt.

Al was het maar om het vertrouwen van

alle bewoners in de ‘gewone taken’ van het

wijkberaad niet te verliezen. Via het zzp-

netwerk Bezuidenhout riep Velders in de-

cember mensen op om samen met hem

met de gemeente in gesprek te gaan over

oplossingen voor de opvang in het voor-

malig ministerie die zo optimaal mogelijk

aansluiten op de belangen van bewoners

en statushouders. Dat leverde, naast veel

steunbetuigingen, ongeveer 25 reacties op

van wijkbewoners die actief met Velders

aan de slag willen. Eind januari lichtte de

gemeente aan een delegatie haar plannen

met het SZW-pand toe. Velders: ‘Het gaat,

volgens de huidige inzichten, om 415 stu-

dio’s die met een oppervlakte van zo’n

25m² geschikt zijn voor één of twee perso-

nen. Deze woningen komen beschikbaar

voor statushouders en studenten/starters,

maar de verhouding daartussen is nog

niet bekend. De eerste bewoners zouden

op 1 december 2016 in het gebouw moe-

ten kunnen trekken.’ Voor de drie onderste

lagen van het gebouw, de plint, zoekt de

gemeente nog een goede invulling. De

‘groep’ Velders heeft aangegeven daarover

mee te willen denken. Velders: ‘Ik heb de

indruk dat de gemeente daarvoor open-

staat. Ook onze suggestie om woonruimte

te creëren voor ouderen die niet meer in

hun eigen woning kunnen wonen maar de

wijk niet uit willen, vond de gemeente in-

teressant. Ik heb benadrukt dat we niet

spreken namens dé bewoners van de wijk,

maar dat we alleen onszelf vertegenwoor-

digen. Maar het is wel onze bedoeling om

de verbouwing ook in het voordeel van de

wijkbewoners te laten plaatsvinden.’

Opvang vluchtelingen Bezuidenhout

Een platform voor iedereen die op de een

of andere manier een positieve bijdrage

wil leveren aan de opvang van vluchtelin-

gen. Dat is wat de Facebook-pagina Op-

vang vluchtelingen Bezuidenhout wil zijn.

Jinny Moe Soe Let startte de pagina in no-

vember, ze woonde toen net een paar

maanden in de wijk: ‘Kort voor mijn ver-

huizing hoorde ik van de opvang die er zou

komen. Best heftig, het idee dat er in een

keer 600 mensen in de wijk bijkomen die

vast en zeker allemaal zaken nodig heb-

ben: spullen, kennis, aandacht. Laten we ze

aan hun lot over, dan gaan ze misschien

rondhangen en dat is niet goed voor de

wijk. Als de opvang dan toch onvermijde-

lijk is, laten we er dan het beste van

maken. Zo ben ik op de Facebook-pagina,

bedoeld voor positieve bijdragen, geko-

men.’ Op de Facebook-pagina, die inmid-

dels 635 ‘likes’ heeft, staan veel berichten

over activiteiten die voor de mensen in de

noodopvang zijn georganiseerd, maar ook

verwijzingen naar coördinerende mensen

en instanties, bijvoorbeeld bij vragen over

kledinginzameling of meedoen aan activi-

teiten. Al snel raakte ook Judith Gelink bij

de pagina betrokken. Zij leerde Moe Soe

Let kennen op de informatieavond voor

vrijwilligers die iets voor vluchtelingen

wilden doen. Gelink: ‘Aan een aantal activi-

teiten die op onze Facebook-pagina staan,

heb ik zelf ook deelgenomen. Erg leuk, ook

om op een andere manier je buurtbewo-

ners te leren kennen.’ Moe Soe Let: ‘Mijn

eigen integratie in de wijk is met deze pa-

gina behoorlijk snel gegaan.’ 

Door Marjon Damen

De opvang van vluchtelingen in het voormalige ministerie van Sociale Zaken heeft geleid

tot diverse initiatieven van wijkbewoners. Van voor- en tegenstanders.

Rob Velders. (Foto: Koen de Lange)

Judith Gelink (links) en Jinny Moe Soe Let. 

(Foto: Willem Verheijen)



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

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
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Historische wandelroute Bezuidenhout krijgt Gulden Klinker

Op 3 maart 1945 werd Bezuidenhout getroffen door een groot vergissingsbombarde-

ment. Het verhaal van dit bombardement is verbeeld in een historische wandelroute

langs 13 informatieborden. De wandelroute is door Stichting 3 maart ’45 samen met

wijkbewoners gerealiseerd. Op 11 februari is dit initiatief door de gemeente beloond met

een Gulden Klinker. 

De Gulden Klinker is een aanmoedigings-

prijs voor initiatieven van Hagenaars die

bijdragen aan een schone, leefbare en ge-

zellige buurt. Op 11 februari is de Gulden

Klinker ingestraat bij bord 1 van de wan-

delroute, tegenover het nieuwe gebouw

van het Christelijk Lyceum Zandvliet op de

Bezuidenhoutseweg. De gemeente waar-

deert de inzet om de geschiedenis van de

wijk te vertellen aan de stad. Het vergis-

singsbombardement heeft niet alleen het

straatbeeld veranderd, maar heeft ook een

enorme impact gehad op het leven van

vele wijkbewoners. De wandelroute met

foto’s van voor en na het bombardement

maakt de Tweede Wereldoorlog levendig,

tastbaar en toegankelijk. Niet alleen voor

bewoners van Bezuidenhout, maar ook

voor scholieren en voor bezoekers van de

stad.

Voor jong en oud 

De historische wandelroute bestaat niet

alleen uit informatieborden in de wijk,

maar ook uit een website die meer verdie-

ping geeft. Op alle borden staan QR-codes

die je naar het bijbehorende deel van de

website leiden. Hier vind je nog meer in-

formatie over wat er op deze plek is ge-

beurd. Ook vertellen ooggetuigen hoe zij

het bombardement hebben ervaren. De

website bevat daarnaast een speciale kids-

zone met begrijpelijke teksten voor kinde-

ren en een quiz met vragen langs de route. 

Nederlands en Engels

Stephan Bekx woont sinds kort in de Jacob

Mosselstraat en liep kort geleden de histo-

rische wandelroute door Bezuidenhout. ‘Ik

woon al langer in Den Haag, maar voordat

ik hier kwam wonen kende ik het verhaal

van het bombardement eigenlijk niet. De

foto’s op de borden van voor het bombar-

dement geven een mooi beeld hoe het er

vroeger uitzag. Dit verklaart ook de ver-

schillende bouwstijlen die je overal door

elkaar heen ziet in Bezuidenhout.’ Sinds

kort is op de website ook een Engelstalige

versie van de wandelborden beschikbaar.

Stephan Bekx: ‘Laatst hadden wij vrienden

uit Canada op visite. We liepen een rondje

door de wijk en ik vertelde hen over het

vergissingsbombardement. Ons huis is

nog net gespaard gebleven, achter ons zijn

meerdere straten geheel verwoest door de

brand. Ik liet onze vrienden de brandkaart

zien op de website en kon ze toen ook de

informatie van de borden laten lezen in

het Engels.’

De historische wandeling door Bezuiden-

hout is het gehele jaar door te wandelen,

geheel of gedeeltelijk en in willekeurige

volgorde. Meer informatie vindt u op

www.bb45.nl. In de aanloop naar de jaar-

lijkse herdenking van het bombardement

heeft het Gilde wandelingen door Bezui-

denhout uitgezet op 26, 27 en 28 februari

en 3, 4 en 5 maart. Aanvang: 11.00 uur.

Start: Centraal Station/Anna van Bueren-

plein. Duur: Ongeveer 1,5 uur. Einde: Biblio-

theek Haagse Hout/HIP Theresiastraat

195. Kosten: € 4,– p.p.

Aantal deelnemers: maximaal 15 personen

per groep. Reserveren noodzakelijk, telefo-

nisch, per e-mail of via het formulier op de

website Gilde Den Haag

Door Stichting 3 maart ’45

De Gulden Klinker wordt ingestraat bij bord 1 van

de historische wandelroute aan de Bezuiden-

houtseweg. Links Lia van den Broek en rechts 

Pepijn van der Vliet, respectievelijk voorzitter en

penningmeester van Stichting 3 maart ’45, met

wethouder Boudewijn Revis en leerlingen van het

Christelijk Lyceum Zandvliet. 

(Foto: Debbie Nuijten)

Op zondag 6 maart 2016 vindt de

jaarlijkse herdenking van het bombar-

dement op Bezuidenhout plaats.

Stichting 3 maart ’45 nodigt u uit

hierbij aanwezig te zijn en gezamen-

lijk stil te staan bij deze zwarte dag in

de geschiedenis van Den Haag. Het

programma bestaat uit drie onderde-

len:

10.00 uur:  herdenkingsdienst 

                     (Christus Triumfatorkerk)

12.00 uur:  kranslegging voor de 

                     slachtoffers (Juliana van 

                     Stolbergmonument)

13.00 uur:  herdenkingsconcert 

                     (Koninklijk 

                     Conservatorium)

Voor meer informatie zie 

www.bezuidenhout.nl/3maart45

Herdenking 

bombardement op 

6 maart



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.

 

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)

MONIEK
Hulp in de
huishouding

Betrouwbaar en 

ruime ervaring

Kunt u wel een hulp in de 

huishouden gebruiken? 

Wilt u een fris huis met glim-

mende ramen en kleding 

gestreken in de kast? Ik help u

graag en heb goede referenties.

Mobiel 06 161 182 61
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Petra Stienen wil afspreken in eetcafé Bij

Mauce in de Theresiastraat. Alles lekker

dichtbij, daar houdt ze van. Nabijheid is

een belangrijke factor geweest voor haar

keuze voor Bezuidenhout als woonplek. ‘Ik

woon hier sinds 2005. Ik werkte in die tijd

bij Buitenlandse Zaken en wilde zo dicht

mogelijk bij de school van mijn dochter

wonen. Het huis waar we nu wonen gaf

mij meteen een soort geluksgevoel toen ik

voor het eerst binnenkwam. Ik vind Bezui-

denhout een geweldige wijk; het ligt dicht

bij het Centraal Station en op loopafstand

van het centrum. Als diplomaat heb ik in

de buurt van Shaalan gewoond, een van

de leukste wijken van Damascus. Bezui-

denhout heeft daar veel van weg; een

middenklasse wijk met veel middenstand.

Het is een wijk waar veel gebeurt, waar

een soort knusheid heerst, zonder overdre-

ven luxe. En ik ben dol op het Haagse Bos,

daar ben ik zeker drie keer per week te vin-

den. Wat ik wel mis in Bezuidenhout is een

Hema, een Flying Tiger zou ook leuk zijn.

En een goede boekwinkel natuurlijk. Er

lopen veel ambtenaren rond in deze buurt,

dus voor een goede boekhandel waar je

ook kunt lunchen is, denk ik, wel een

markt.’

Uitzondering bepaalt beeld

De bezorgdheid die de komst van asielzoe-

kers in de wijk veroorzaakte begrijpt Stie-

nen. Wel wil ze wijzen op de eenzijdige

berichtgeving in de media over de enkele

incidenten die er waren. De uitzondering

bepaalt het beeld, vindt ze. ‘Een kleine

groep heeft voor overlast gezorgd en dat

komt in de krant, over het feit dat twee

weken later tijdens een voorlichtings-

avond 350 bewoners zich wilden opgeven

als vrijwilliger hoor je niets. Ik was giste-

ren in het Spuitheater waar verschillende

organisaties lieten zien wat Den Haag

doet voor en met vluchtelingen. Het zat

helemaal vol.’

Stienen zit ondertussen zelf niet stil. Naast

haar werk als lid van de Eerste Kamer is ze

voorzitter van de Visitatiecommissie

Emancipatie en bestuurslid van de Stich-

ting Yasmin, een ontmoetingsplek voor al-

lochtone vrouwen. En ze wil best meer

doen. 'Ik spreek goed Arabisch, ik zou best

een soort vraagbaak willen zijn, heb ik ook

aangeboden, maar daar heb ik niets meer

over gehoord. Dat overkomt meer mensen

die zich opgeven als vrijwilliger, het is wel

van belang juist die mensen goed te blij-

ven informeren. Ik ben bereid veel tijd te

steken in netwerken, mediation en proble-

men oplossen. Ook op het gebied van bur-

gerschapsvorming wil ik de handen uit de

mouwen steken; ik leid de nieuwkomers

wel rond in de Eerste - en Tweede Kamer.’

Oproep aan bewoners

Over de integratie van de toekomstige sta-

tushouders in de wijk is Stienen duidelijk.

De mensen die hier komen zullen zich

moeten aanpassen. Dat gaat volgens haar

het snelst als ze de taal leren, naar school

gaan en kunnen werken. ‘Ik roep de buurt-

bewoners op te kijken of ze een paar uur

per week iemand kunnen inzetten, dat

helpt nieuwkomers zich snel thuis te voe-

len en het helpt de buurt te wennen aan

de nieuwe bewoners. Kijk hoe je mensen

kunt ondersteunen. Daarbij zullen zeker

incidenten plaatsvinden, maar daar moet

je niet de hele groep verantwoordelijk

voor stellen. Ik denk dat we er uiteindelijk

niet zoveel van zullen merken.’

Door Paul van der Schoor
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De politica, arabist en voormalig diplomaat Petra Stienen woonde ooit in Shaalan, volgens haar een van de leuk-

ste wijken in Damascus. Bezuidenhout lijkt er in zekere zin op, zegt ze. Een wijk met veel middenklasse en mid-

denstand, knus maar zonder overdreven luxe. Wel mist ze een Hema. En een goede boekwinkel is ook welkom. 

Bijzondere buur: Petra Stienen

Bezuidenhout, het Shaalan van Den Haag

Petra Stienen: ‘Kijk hoe je mensen kunt onder-

steunen.’ (Foto: Willem Verheijen)

Op 7 maart ontvangt Petra Stienen de

Aletta Jacobsprijs 2016. Zij krijgt de

tweejaarlijkse prijs voor haar vermo-

gen de stem van vrouwen via haar

werk door te geven en te versterken.

Daarnaast plaatst zij het onderwerp

‘de rol van vrouwen’ in een heden-

daags en internationaal perspectief.

Eerdere prijswinnaars waren onder

meer Neelie Kroes en Els Borst.

Aletta Jacobsprijs



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. 

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

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Parels
Woont u in Bezuidenhout en heeft u een bijzondere passie, hobby,

verzameling of gave die u graag met uw wijkgenoten (van jong tot

oud) wilt delen? Dat kan tijdens de Parelroute Bezuidenhout op

zaterdag 11 juni aanstaande. Meld u snel aan als een van de pa-

rels en toon uw talent tijdens deze dag. 

Na 7 succesvolle Pareljaren organiseert het Parelteam van Wijkberaad

Bezuidenhout dit jaar opnieuw de Parelroute. Bewoners met een bij-

zondere passie, hobby, verzameling of gave, die daarover willen ver-

tellen, stellen hun huis of atelier open voor het publiek. De afgelopen

jaren hebben we al kunnen genieten van sieraden, knutselworkshop

voor kinderen, Franse les, glas in lood maken, verhalenverteller, jeu

de boules, handwerken, schilderkunst, beeldhouwen, muziek en ca-

baret. Dit jaar vindt de Parelroute plaats op zaterdag 11 juni 2016. 

Deelname als Parel is gratis en voor publiciteit rond deze dag wordt

gezorgd. Meld u spoedig aan, het aantal parels is beperkt 

(commerciële deelname is uitgesloten).

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.

Talent gezocht: 
word één van de parels van Bezuidenhout

Ambulant Pedicure

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

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076
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voldoende aanknopingspunten zijn om de

dader(s) op te pakken. Wel kan de ge-

bruikte methode soms een aanwijzing

zijn. Van der Linde: ‘Met een gaatjesboor

een gat maken en vervolgens met ijzer-

draad de hendel van het raam openmaken

of de sleutel ronddraaien, wordt vaak ge-

daan door dadergroepen uit Oost-Euro-

pese landen.’ 

Sociale controle

Als daders worden opgepakt , is dat vaak

te danken aan omwonenden die iets ver-

dachts horen of zien en vervolgens de poli-

tie waarschuwen. ‘Sociale controle is zeer

belangrijk bij het voorkomen van inbra-

ken’, zegt Van der Linde. Hij weet niet of er

in de wijk al WhatsApp-groepen van

buurtbewoners zijn die elkaar waarschu-

wen bij verdachte situaties, maar hij vindt

het wel een goede manier om snel te kun-

nen reageren bij een poging tot inbraak.

(Voor het gebied Juliana van Stolberglaan,

Laan van Nieuw Oost-Indië, Bezuidenhout-

seweg, Carel Reinierszkade bestaat een

WhatsApp-groep; red). 

De meeste winst valt, volgens Van der

Linde, te behalen in het voorkomen van

een inbraak. ‘Goede sloten zijn wellicht

niet goedkoop, maar kunnen veel ellende

besparen. En het is belangrijk om het hele

huis goed te beveiligen. Want als één

raam of deur makkelijk open te maken is,

zijn ze toch zo binnen. De ketting is zo

sterk als de zwakste schakel.’ 

‘Er is in 2015 niet veel meer ingebroken

dan in andere jaren’, vertelt Hans van der

Linde, een van de twee wijkagenten in Be-

zuidenhout. ‘Er is nauwelijks sprake van

een stijging van het aantal inbraken in Be-

zuidenhout, dat cijfer blijft redelijk stabiel.

In 2015 is er 69 keer ingebroken, inclusief

25 pogingen tot inbraak. In het jaar daar-

voor waren er 65 inbraken, waarvan even-

eens 25 pogingen tot inbraak.’ Uit de

cijfers van 2015 is ten opzichte van voor-

gaande jaren gebleken dat er relatief vaker

werd ingebroken in bepaalde gedeelten

van Bezuidenhout-West, de Laan van

Nieuw Oost-Indië en de omgeving van de

Jacob Mosselstraat.  

De kans op een inbraak is onder meer af-

hankelijk van de aard van de beveiliging

van een woning en of de inbreker relatief

snel en ongezien een woning in en uit kan

komen. Dat laatste maakt portiekwonin-

gen extra kwetsbaar. ‘Inbrekers nemen lie-

ver geen grote risico’s’, weet Van der Linde.

‘Woningen met een extra slot of een strip

op de deur slaan ze vaak over en ook klim-

men ze niet graag over schuttingen.’ 

Opsporing

Bij een woninginbraak of een poging tot

inbraak stelt de politie vaak een buurton-

derzoek in om meer te weten te komen

over de toedracht en de werkwijze van de

dader(s). Van der Linde: ‘De politie vraagt

dan aan mede-straatbewoners of ze iets

verdachts hebben gezien of gehoord. Als

er sporen in de woning zijn achtergeble-

ven, bijvoorbeeld vingerafdrukken, dan

volgt een forensisch onderzoek.’

Bij de opsporing speelt de wijkagent geen

directe rol. Hij neemt enkele weken na de

inbraak contact op met de slachtoffers om

in een nagesprek mogelijk nog nieuwe in-

formatie te kunnen krijgen. 

Op de vraag wat voor mensen de inbraken

plegen, kan Van der Linde geen eenslui-

dend antwoord geven, omdat er vaak on-

Wijkagent Hans

van der Linde advi-

seert een wijkbe-

woner hoe die zijn

portiekwoning kan

beveiligen.’ (Foto:

Willem Verheijen)

Wijkagent Hans van der Linde:

‘Aantal woninginbraken in wijk redelijk stabiel’

Mocht u de Tweets van Politie Overbosch volgen, dan krijgt u misschien de indruk dat er de laatste maanden

vaker wordt ingebroken in Bezuidenhout. Wijkagent Hans van der Linde zegt dat dit niet het geval is. Maar voor-

komen blijft verstandiger dan genezen.

l Beveilig uw woning met goed

hang- en sluitwerk;

l Sluit ramen en deuren voor u de

woning verlaat, ook als u maar even

weg gaat;

l Draai de deuren altijd op slot;

l Zorg voor goede buiten- en binnen-

verlichting. Gebruik voor als het

donker wordt een tijdschakelaar.

Vergeet niet de achterkant van de

woning;

l Zorg voor een goed zicht bij toe-

gangsdeuren. Inbrekers staan niet

graag in het zicht;

l Berg vuilcontainers, ladders, tuin-

meubilair en ander klimgerei direct

op;

l Zorg dat uw woning een bewoonde

indruk maakt;

l Bel direct 112 als u iets verdachts

ziet of hoort.

Voorkom 

woninginbraak
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Wonen op huisnummer 50
Met Bezuidenhout Nieuws nummer 50 viert uw wijkkrant een jubileum. Tijd om de wijk in te trekken en aan te

bellen bij Bezuidenhouters die op een bijzonder getal wonen: nummer 50! Wie zijn deze ‘vijftigers’ en wat vin-

den ze van hun wijk? ‘Ergens anders zou ik niet meer kunnen aarden.’

Naam en adres:

Jerre van den Broek,

Van Imhoffstraat 50

Hoe lang woont u in Bezuidenhout?

‘Ik woon alweer vanaf 1974 in de wijk,

mijn vrouw vanaf 1964.’ 

Waarom bent u in deze wijk komen

wonen?

‘Mijn vrouw woonde hier al toen ik haar

ontmoette. Ik ben hier komen wonen

toen ik met haar ging trouwen. Zelf kom

ik uit het Laakkwartier.’

Wat is het grootste pluspunt van deze

wijk?

‘De wijk is leuk en gezellig. Vooral deze

straat: de lantaarns die een tijdje geleden

zijn geplaatst, geven een nostalgische

sfeer. Dat is een groot pluspunt. Toen de

lantaarnpalen net waren geplaatst, kwam

iedereen naar buiten. Verder kent men el-

kaar goed en loop je vanaf hier in 15 minu-

ten naar de stad.’

Wat kan er nog beter in de wijk?

‘Voor mij hoeft er niets te worden veran-

derd, het is prima zo. De rijweg is niet ge-

asfalteerd en dat is goed, anders zou het

er niet uitzien.’

Wat is uw favoriete plek in de wijk?

‘Ik heb dat niet per se. Ik doe aan joggen

en ren dan naar het Haagse Bos dat vlak-

bij ligt, dat is wel lekker groen.’

Naam en adres:

Romuald Kolkman, 

Gerard Reijnststraat 50

Hoe lang woont u in Bezuidenhout?

‘Ik woon hier al 54,5 jaar. En al die tijd in

deze straat. Dit huis was van mijn groot-

ouders. Mijn ouders wonen nu nog boven

mij. Op nummer 48.’

Waarom bent u in deze wijk komen

wonen?

‘Ik ben hier door de ooievaar gebracht.

Maar ik ben geboren in de kraamkliniek

Bethlehem, op de plek waar nu het minis-

terie van Financiën zit.’

Wat is het grootste pluspunt van deze

wijk?

‘Het is hier vooral heel rustig, aan de ach-

terkant heb ik hier een soort hofje. Maar

die rust geldt eigenlijk voor de hele wijk.

Deze straat heeft ook iets artistieks: ik

schrijf zelf als hobby muziek en hiernaast

wonen ook kunstenaars.’

Wat kan er nog beter in de wijk?

‘Het is wel jammer dat de Theresiastraat

niet meer als vroeger is. Toen had je nog

heel mooie winkels, nu zijn er veel meer

winkeltjes die komen en gaan. Ik ben blij

dat er een Hoogvliet komt, dat is beter

dan twee Albert Heijns. Verder zou ik

graag ondergrondse afvalbakken hebben.

Ik heb wel van die gele zakken van de ge-

meente, maar ik heb toch ontzettend last

van de meeuwen.’

Wat is uw favoriete plek in de wijk?

‘Ik kom het liefst in Oosterbeek en Clin-

gendael, maar dat is dan net buiten de

wijk. Maar ik houd van het groen in de

wijk, ook van de bomen in mijn straat. Die

heb ik nog zien planten.’
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Naam en adres:

Benno van Veen, Van der Capellenstraat 50

Hoe lang woont u in Bezuidenhout?

‘Ik ben 51. Ik woon al sinds mijn zevende in

deze straat op verschillende adressen.’

Waarom bent u in deze wijk komen

wonen?

‘Mijn vader werkte bij verzekeraar Vita aan

de Bezuidenhoutseweg. Vita had in deze

straat huizen als belegging. Toen er in die

woningen een plaatsje vrijkwam, zijn we

hier vanuit de Schilderswijk heengegaan.

Zo ben ik een echte Bezuidenhouter ge-

worden.’

Wat is het grootste pluspunt van 

deze wijk?

‘Het is een heel vriendelijke wijk. Of ik nu

hier in de Van der Capellenstraat loop of in

de Theresiastraat, je komt altijd iemand

tegen en dan groet je elkaar. Het voelt hier

gewoon warm en veilig. Mijn friet haal ik

bij Nico, mijn boodschappen in de 

Theresiastraat, ik laat mijn hond uit in het

Haagse Bos en met lijn 6 ben je zo in het

centrum. Ik woon hier graag, ergens an-

ders zou ik niet meer kunnen aarden.’

Wat kan er nog beter in de wijk?

‘De trottoirs zijn een drama. Voor mensen

met een rolstoel of krukken is het echt een

wedstrijd om door de straat te komen met

al die fietsen, kuilen en hobbels. Door de

boomwortels komt het trottoir omhoog.

Wanneer was de laatste keer dat daar wat

aan gedaan is?’

Wat is uw favoriete plek in de wijk?

‘Het Haagse Bos. Daar wandel ik met mijn

hondje graag via de Theresiastraat naar-

toe. Vooral op een zonnige dag is dat ge-

weldig.’

Door John Hermse en Aubine Prinzen

(Foto’s: Willem Verheijen)

Naam en adres:

Dick van Gasteren en Ellen Vergunst, 

De Moucheronstraat 50

Hoe lang woont u in Bezuidenhout?

Dick: ‘18 jaar. We hebben met z’n tweeën

al die tijd in deze straat gewoond.’

Waarom bent u in deze wijk komen

wonen?

Dick: ‘Toen we naar deze woning gingen

kijken, beviel de wijk ons meteen. Er is

veel groen, er is een leuke winkelstraat, de

uitvalswegen zijn vlakbij.’

Wat is het grootste pluspunt van deze

wijk?

Ellen: ‘Het is ook de combinatie van de

rust die je hier hebt en de winkels in de

buurt. Het is hier zo goed wonen dat we

hier nog steeds zitten. Anders waren we al

lang weer verdwenen.’ 

Dick: ‘Bezuidenhout heeft de ideale com-

binatie van rust en stad.’

Wat kan er nog beter in de wijk?

Dick: ‘Er zit hier wel een heel leuke en ge-

zellige Turk, maar verder zijn hier te wei-

nig restaurants. Dat is beneden peil. En

veel mensen in de wijk laten niet zien dat

ze het gevoel hebben in een oud huis te

wonen. Die hebben kunststof kozijnen en

rare voordeuren. Dat is toch een vorm van

verloedering. Je moet wel van een oud

huis houden, anders kun je net zo goed in

Zoetermeer of in Gouda Goverwelle gaan

wonen.

Wat is uw favoriete plek in de wijk?

Ellen: ‘Het Haagse Bos, om te wandelen.

Op 100 meter van je huis zit je meteen in

het groen.’



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
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

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

Wandeling en film

In het kader van het vergissingsbombarde-

ment op 3 maart 1945 organiseert All Things

Nice in samenwerking met het Diamant-

theater een themadag op zondag 28 fe-

bruari. De dag bestaat uit onder meer een

wandeling door het Haagse Bos en omstre-

ken met de boswachter en de vertoning van

een documentaire over Bezuidenhout vóór,
tijdens en na het bombardement.

Het programma ziet er als volgt uit:

11.00 – 14.30 uur wandeling door 

                            Bezuidenhout en pauze

15.00 – 16.00 uur   film in Diamanttheater

Deelname kost 25 euro per persoon.

Voor meer informatie/reserveren: 

Nicole Mekel  www.allthingsnice.nl

allthingsnice2011@gmail.com 06-26668727
Diamanttheater  info@diamanttheater.nl16
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Er is keus uit meer dan vijftig  soorten

losse theeën, waaronder dertien soorten

biologische kruidentheeën. Die kunnen

in de zaak worden gedronken, maar ook

gekocht en thuis genuttigd. 

Van de Rotterdamse koffiebrander Gi-

raffe worden verschillende soorten koffie

verkocht. Alle cakes zijn huisgemaakt.

Een kaart is er niet, want er staat elke

dag iets anders op het menu. Een appel-

taart of cheese cake zul je er niet snel

vinden. Eerder een courgette cake, zuc-

chini cake of blueberry cake. Ook klanten

die gluten niet verdragen kunnen er te-

recht; wat te denken van een chocolade-

taart zonder bloem of glutenvrije

dadeltaart? Wie graag buiten een vers

kopje koffie of thee drinkt met een stukje

huisgemaakte cake kan dit voorjaar te-

recht in de nieuwe theetuin. 

(Foto: Willem Verheijen)

Outrageously Delicious
Vanaf het moment dat Outrageously Delicious in november zijn deuren opende aan

de Theresiastraat 250, is het een succes. De drie pilaren zijn koffie, thee en cake. 

Schade door vervangen riool 

Bewoners Oost kunnen veel geld besparen

Een voorbeeld: tijdens de rioleringswerk-

zaamheden wordt het grondwater plaat-

selijk verlaagd. Om het risico op schade te

beperken wordt gewerkt met retourbema-

ling. Daarbij wordt water in de bodem ge-

bracht, waardoor de grondwaterstand bij

de huizen zo min mogelijk daalt. Ondanks

die aanpak kan er natuurlijk altijd wat fout

gaan. Maar hoe bewijst u nu dat de

schade aan uw woning is veroorzaakt door

de werkzaamheden aan het riool? Dat

doet u door kort vóórdat de werkzaamhe-

den beginnen foto’s te maken van de situ-

atie in uw huis met de datum waarop de

foto is gemaakt. Die foto’s geeft u vervol-

gens, als mogelijke juridische bewijslast,

bij een notaris in depot. Kosten: een slor-

dige 200 euro. Dat kan minder vond het

Wijkberaad Bezuidenhout. In plaats van

dat elke individuele bewoner zijn fotoma-

teriaal in een afzonderlijk depot bij de no-

taris geeft, is er nu één depot waarin alle

bewoners in Bezuidenhout-Oost hun be-

wijzen kunnen leggen. En dat voor een be-

drag van 10 euro per bewoner. ‘Het

wijkberaad dient nu dus ook de financiële

belangen van de bewoners in Bezuiden-

hout’, lacht voorzitter Jacob Snijders. 

Interesse

Het plan werd gepresenteerd tijdens de

informatieavond op 9 februari voor de be-

woners van Fase 1 (de straten binnen de

driehoek Schenkkade - Juliana van Stol-

berglaan - Laan van Nieuw Oost-Indië) en

kon rekenen op veel bijval. Bewoners in

deze fase gaven aan van het depot gebruik

te willen maken.

In de toekomst zullen ook de bewoners in

Fase 2 en 3 van deze constructie kunnen

profiteren.  Zie voor meer informatie over

het depot en de werkzaamheden in Bezui-

denhout-Oost bezuidenhout.nl bij Bou-

wen&projecten: Renovatie riolering.

Vanaf 22 februari wordt in Bezuidenhout-

Oost de riolering vervangen en de woon-

straten heringericht. Dat kan schade

opleveren aan de huizen. Het Wijkberaad

Bezuidenhout heeft een constructie be-

dacht waarmee bewoners zich zeer voor-

delig kunnen indekken tegen mogelijke

risico’s. 

Zingende afvalbak

Op het Spaarwaterveld staat een zingende afvalbak. Stadsdeeldirecteur Lilianne Blank-

waard nam de Royal Sunbin op 23 januari officieel in gebruik. De duurzame prullenbak,

ontworpen door Bezuidenhouter Lennaert Roos, werkt op zonne-energie en laat een ge-

luidsfragment horen als er iets in wordt gegooid. Met het idee won Vereniging BIZ ‘De

Straat’ (Theresiastraat e.o.) in 2014 de HRP Retailprijs. Met het prijzengeld van 7.500 euro

kon de Royal Sunbin worden gemaakt.

Op de foto v.l.n.r. Lennaert Roos, Lilianne Blank-

waard en Stefan Hessing (voorzitter van Vereni-

ging Biz ‘De Straat’). (Foto: Willem Verheijen)



Emmastraat 25a hk. Theresiastraat   

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

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

♥ 13 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 

Bij inlevering van deze advertentie 
10% korting. Aktie loopt tot 20 maart.

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

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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Vrijwilliger in het zonnetje

Remond Schlette: 'Het is liefdewerk’

Wat heeft u gedaan in het 

dagelijks leven?

'Ik was ambtenaar bij Buitenlandse Zaken

en heb als bouwkundig ingenieur nog ge-

holpen bij de bouw van het ministerie aan

de Bezuidenhoutseweg. Daarna regelde ik

internationale conferenties in dat gebouw.

Toen ik met pensioen ging, werd mij direct

gevraagd om voorzitter te worden van de

seniorenclub van het ministerie en dat heb

ik tien jaar gedaan.'

Wat heeft u voor de wijk gedaan?

'Na mijn pensionering heb ik mij lang

sterk gemaakt voor de Onze-Lieve-Vrouw

van Goede Raadkerk. Na het samengaan

van die kerk met andere kerken in Haagse

Hout vroeg mijn buurman Jan Schuller of

ik mijn ervaring en kennis wilde inzetten

voor de werkgroep Bezuidenhout-Oost.

Dat deed ik graag, omdat ik erg geïnteres-

seerd ben in het wel en wee van de wijk,

waar ik sinds 1964 woon. Na mijn huwelijk

ben ik in de Spaarwaterstraat gaan

wonen, in het huis van mijn ouders. Ik

weet hoe het is gebouwd en heb altijd ge-

zegd dat ik het van hen wilde overnemen.'

'De werkgroep Bezuidenhout-Oost zorgt

voor het contact tussen de mensen in de

wijk en het wijkoverleg. Je bent als het

ware een tussenpersoon, een doorgeefluik

voor de bewoners in dit deel van de wijk.

Als lid spreek je mensen ook zelf aan en

probeert hen warm te maken voor hun

eigen buurt, hen daar respect en liefde

voor te laten tonen. Zo hebben wij bijvoor-

beeld mensen aangesproken op de aanwe-

zigheid van rommel op straat en

zwerffietsen en daar werd naar geluisterd.

Persoonlijk heb ik me hard gemaakt voor

de bebouwing van het terrein van de oude

Fiat-garage en de herinrichting van het

Spaarwaterveld.'

Waarom?

'Het is liefdewerk en ook een goede ma-

nier om verbonden te blijven met het ge-

beuren in de buurt.'

Hoeveel tijd was u ermee kwijt?

'Het was geen dagelijks werk, maar als ik

iets voor anderen kan betekenen, geef ik

mij wel helemaal. Mensen aanspreken op

straat deed ik toch al, want ik ken veel

mensen in de buurt.'    

Wat heeft het voor u persoonlijk 

betekend?

'Verbinding en medeleven met mijn buurt.

Ik maak vrij makkelijk contact met andere

mensen en juist dat contact maakt het tot

heel dankbaar werk. Een eenvoudig bab-

beltje over het weer, bijvoorbeeld met een

kassière bij de supermarkt, kan al voldoe-

ning geven. Zo heb ik ook de samenwer-

king met de andere leden van de

werkgroep als zeer prettig ervaren. Ze heb-

ben me zelfs gevraagd of ik niet nog wat

langer wilde blijven. Maar met 80 jaar

vind ik het tijd om op te houden, al zal ik

het werk wel missen. Ik krijg nog wel eens

stukken van de werkgroep toegestuurd

met het verzoek het te melden als ik er-

gens op stuit. Op die manier blijf ik enigs-

zins betrokken en op de hoogte.'

'Wel is het jammer dat er nog geen ver-

vanger voor mij is gevonden. Iemand uit

mijn straat wilde mij opvolgen, maar hij is

helaas verhuisd. Zonde, want het is tegen-

woordig echt moeilijk om vrijwilligers te

krijgen. Jongere mensen zeggen vaak dat

zij geen tijd hebben. Ik heb de indruk dat

de hulpvaardigheid vroeger veel groter

was. Spijtig, want je krijgt er zoveel terug.'     

Door Roeland Gelink

In Bezuidenhout zetten tal van vrijwilligers zich in voor andere mensen in de buurt. Remond Schlette (80) was na

zijn pensioen tien jaar actief voor de werkgroep Bezuidenhout-Oost. In december nam hij afscheid.

Remond Schlette: 'Als ik iets voor anderen kan

betekenen, geef ik mij helemaal.' (Foto: Koen de

Lange)



Op dit moment wordt er flink verbouwd
in het WTC Gebouw in Den Haag. Deze
verbouwing gaat ervoor zorgen dat het
WTC zeer toegankelijk wordt voor ieder-
een en aangepast wordt aan de huidige
tijd en wensen. Njoy Fitness Den Haag is
een onderdeel van deze upgrade en gaat
intern verhuizen. Op dit moment zit Njoy
Fitness in het E-Gebouw en verhuist 20
februari naar de C-toren en de twee zwe-
vende etages boven het Plaza en de be-
lastingdienst. De fitnessclub wordt
volledig vernieuwd en aangepast aan de
huidige tijd en wensen van sporters. De
club wordt ongeveer 1/3 groter met
nieuwe concepten zoals “Slim 18”, “Floo”
en een volledige functionele trainings-
ruimte. Er komen twee groepsleszalen
en de lessen zullen worden uitgebreid
met o.a. “Kick Fun”. Er zijn ook geschei-
den sauna’s voor dames en heren. Het
streven van Njoy Fitness is om de eigen
identiteit te behouden, maar dan wel in
een nieuw en moderner jasje. Iets, om
zeer zeker naar uit te kijken! 

Njoy Fitness Den Haag gaat intern 

verhuizen binnen het WTC Gebouw aan de 
Prinses Beatrixlaan
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Familiebedrijf Alexandria bv onderscheidt zich door het leveren van herkenbaar en hoog-

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

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

Vraag vrijblijvend een offerte aan 

op www.alexandriabv.nl voor 

een van onze diensten.

ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS IS DE AANNEMER VOOR HET BEZUIDENHOUT

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

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op (070) 3477297

Psychologisch adviesbureau voor studie- en beroepskeuze

tel. 070 3222917 / hempcon@dds.nl
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De ontzag inboezemende beeltenis van de

gravin laat een vrouw zien die zich door

niemand of niets van de wijs laat brengen.

Ze weet zich trouw omringd door haar

zonen Willem van Oranje, Johan, Adolf,

Hendrik en Lodewijk.

Lesje leren

Zowel mentaal als financieel steunde Juli-

ana van Stolberg (1506-1580) haar vijf

heldhaftige jongens in de strijd tegen de

troepen van de Spaanse veldheer Alva. Na

de beeldenstorm van 1566 was deze ver-

trouweling van Koning Filips II naar de

Lage Landen gestuurd om de opstandige

republikeinen een lesje te leren. De ‘IJzeren

Hertog’, zoals hij hier werd genoemd,

moest in 1573 met de staart tussen de

benen het land verlaten na een vernede-

rende nederlaag in de slag bij Alkmaar. De

Oranjegezinden, die met hart en ziel tegen

de Spaanse overheersers hadden gevoch-

ten, zegevierden.

Om deze onverstoorbare strijdster voor

het vrije Nederland en haar zonen niet in

de vergetelheid te laten wegzakken, kre-

gen beeldhouwer Bon Ingen-Housz en ar-

chitect Dirk Roosenburg begin vorige

eeuw opdracht een passend herdenkings-

monument te ontwerpen. Op haar acht-

tiende verjaardag, 30 april 1927, legde prin-

ses Juliana midden op het met bomen

omzoomde plantsoen van het Louise de

Colignyplein de eerste steen. Drie jaar later

onthulde zij het kunstwerk in aanwezig-

heid van haar moeder koningin Wilhel-

mina en koningin-moeder Emma.

Vrijwel ongeschonden na oorlogsgeweld

Nadat in maart 1945 de verstikkende rook

van het alles vernietigende vuur en de

dichte stofwolken van de om haar heen in-

eenstortende huizen waren opgetrokken,

stond het standbeeld van Juliana van Stol-

berg vrijwel onbeschadigd overeind. Juli-

ana van Stolberg, even trots als vóór het

donderende geweld van de Britse projec-

tielen, was nog steeds trouw omringd

door het voltallige stel van haar vijf man-

nelijke nakomelingen.

Vanuit haar ongeschonden positie overzag

Juliana van Stolberg het slagveld van ze-

venduizend verwoeste of beschadigde hui-

zen, gebouwen en kerken en honderden

dodelijke en gewonde slachtoffers. Na de

daarop volgende vlucht van de overige be-

woners uit het brandende stadsdeel bleef

het standbeeld eenzaam achter. Tijdens de

renovatie van het totaal verwoeste stads-

deel had lange tijd niemand aandacht

voor de gravin en haar zonen. Totdat…

Verhuizing

…Den Haag negen jaar later besloot het

monument vanwege het inmiddels veran-

derde stratenplan te verhuizen naar een

andere plek in Bezuidenhout. In november

1954 werd het zestig ton zware monument

in tien werkdagen naar de huidige plek

aan de Koningin Marialaan verrold. Vanaf

hier kijkt ze sindsdien uit op het drukke

verkeer langs de in 1898 naar haar ge-

noemde laan. 

Als de gravin met succes de vrijheidsstrijd

tegen de Spaanse overheersing wist te

winnen en als het geportretteerd herden-

kingsteken zelfs aan het alles vernieti-

gende bombardement van de Tweede

Wereldoorlog wist te ontkomen, is zij een

blijvend standbeeld waard dat nu tevens

als symbool van de overlevingskracht van

de wijk Bezuidenhout beschouwd mag

worden.

Door Carel Wiemers (tekst en illustratie)

Juliana van Stolberg, 

onverstoorbare 

strijdster voor het vrije 

Nederland

Vanaf haar sokkel aan de kop van de Koningin Marialaan kijkt

Juliana van Stolberg, stammoeder van het Huis van Oranje-

Nassau, elk jaar opnieuw naar de kleurrijke bloemenzee die

voor haar voeten ligt uitgespreid ter herdenking aan het bom-

bardement van Bezuidenhout op 3 maart 1945



Woning verhuren?

(070) 20 50 506
Bezuidenhoutseweg 108 Den Haag

www.interhouse.nl

Schoonheidssalon Nollie Kleijheeg

Hammam Face Lifting Mini 
€ 50,-

Tijdelijk inclusief gratis luxe oogbehandeling

        l Grondige, huidvriendelijke reiniging van de huid

        l Een warme kleipakking: verzorgend en zuiverend

        l Pittige droge massage van gezicht, hoofdhuid en oren

        l Aangename, ontspannen gezichtsmassage met warme Arganolie

      www.salonnolliekleijheeg.nl - 06 23659531

TIMBER
INSTALLATIE EN ONDERHOUDSBEDRIJF

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

Loodgieterswerk

Dakwerk

CV Installatie

Verbouwingen

Totaal onderhoud

www.earthdaynetherlands.com

e!Save the Dat

 van de aardag van de aarde

22 & 23 april 2016

Festival in Bezuidenhout op 

Minder afval, mooiere stad!

e

Zoek jij 
een leuke 
bijbaan?
Dit voorjaar openen wij een 

nieuwe winkel aan de Theresiastraat 

in Den Haag.

 

Wij zoeken medewerkers voor de kassa, 

vulploeg en versafdelingen voor de 

middag- en avonduren en het weekend, 

voor 2 tot 12 uur per week.

 

Kijk op www.werkenbijhoogvliet.com 

en solliciteer direct online, óf kom naar de 

open sollicitatiedag op zaterdag 

27 februari as. van 10.00 tot 17.00 uur 

in Wijkcentrum Bezuidenhout, 

J. Camphuijsstraat 25 in Den Haag.
Voor 4 UUR per week op maandag of donderdag.

Hart voor Sport biedt sport- en spelactiviteiten, fitness met diverse groepstrai-

ningen en zwemactiviteiten voor mensen met hart- en vaatziekten, longziekten

of met een verhoogd risicoprofiel als diabetes of overgewicht.

Vind jij het leuk om ‘senioren’ met fitness en groepstrainingen te begeleiden??

Neem dan contact op met Hannie Goes 06 571 26242

Wij zitten op Sportcentrum Mariahoeve, Het Kleine Loo 12 te Den Haag. 

Email: info@hartvoorsport.com/www.hartvoorsport.com

Zoekt enthousiaste
Fitnessinstructeurs om

groepstraining te geven 



EXPAT Page

Did you 
know that…

● ● ● the bombing of Bezuidenhout

on 3 March 1945 will be commemora-

ted on Sunday, 6 March? The program

starts with a service in the Christus

Triumfatorkerk at 10.00 a.m., followed

by the laying of wreaths at the Juli-

ana van Stolberg monument at 12.00

p.m. A memorial concert in the Royal

Conservatory  at 1.00 p.m. will close

off the program. 

● ● ● there is a historic walking route

in Bezuidenhout that tells the story

of the bombing on 3 March 1945?

Thirteen signs show you what the

area looked like before and after the

bombing. The information on the

signs is translated in English:

www.bb45.nl/en. Scan the QR-code

on the signs.

● ● ● Zuivelland Didier Lachèvre at

the Theresiastraat is nominated for

the title Best foreign cheese specialist

in the Netherlands? The winner will

be announced on 7 March.

● ● ● the Jewish center Chaj in the

Spaarwaterstraat opened on 14 Ja-

nuary? According to Rabbi S. Katzman

of the Dutch-Jewish community (NIG)

in The Hague, the new Jewish cultural

center will connect past, present and

future of the Jewish community in

The Hague.

● ● ● the ice rink on the pop-up park

at the Prinses Beatrixlaan and, later

on, at the Spaarwaterveld attracted

2.415 children this season?

For more news check

www.bezuidenhout.nl

An expat’s dream

The housing of refugees in the former

Ministry of Social Affairs has led to vari-

ous initiatives by local residents, by both

supporters and opponents. An anony-

mous petition against the refugees was

signed by 470 people. A group of entre-

preneurs led by Rob Velders seeks to

work with the municipality to find a so-

lution to the housing of status holders

at the end of 2016 that is beneficial to

residents and status holders alike. And

then there's the Facebook page Opvang

vluchtelingen Bezuidenhout from Jinny

Moe Soe Let and Judith Gelink, which

has more than 600 likes. 

Pro or con
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Have you walked down

Theresiastraat lately? Of

course you’ve made those

utilitarian trips to Albert

Heijn, Blokker or Etos. But

have you noticed how

many new businesses

have emerged in the last

few months?

‘We have a tattoo parlor now’, I mentio-

ned to another Bezuidenhouter.

‘Seriously?’,  he asked. 

‘Yeah. Not far from the Vietnamese res-

taurant.’

‘I knew about the Vietnamese’, he

countered.

Speaking of new restaurants, there’s

Food Plaza (featuring Asian, Italian,

fresh aerated yogurt, coffee and pie)

just across from BLT; Jimmy’s Tex Mex

next to Joe’s Fruit shop, and Outrage-

ously Delicious where the launderette

used to be. Add these to the mix of

French, Indian, Turkish, Indonesian and

Dutch and it’s a veritable multicultural

feast. 

But what really caught my eye was Ou-

trageously Delicious. The cafe-gift shop

has a fanciful, yet well-designed set-

ting. Just nine weeks old when I stop-

ped by, this New-England style shop

with freshly-baked goods and over 50

varieties of loose-leaf tea is an expat’s

dream come true. And if coffee is more

your thing, they carry the exclusive Gi-

raffe Coffee, roasted in Rotterdam. 

Outrageously Delicious is run by Bezui-

denhouter Arie Nijssen who heralds

from a tea business family. When I

asked Arie why he chose Bezuidenhout,

he mentioned the number of expats in

the neighborhood. As if right on cue,

two ladies entered.

‘How lovely’, one said in a Kiwi accent. I

think Arie might be on to something. 

Does it live up to its outrageous name?

You be the judge.

By Kristin Anderson 

www.authorkristinanderson.com
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Gaat het pleinenproject nog door?

Jazeker! De afgelopen maanden lijkt het

wellicht stil te zijn geweest rondom de

pleinen, maar dat komt omdat er vooral

op de achtergrond werk is verricht. Afgelo-

pen najaar leken er problemen te ontstaan

door de financiering, maar hiervoor is ge-

lukkig een oplossing gevonden. Sterker

nog: op basis van dit project is er aanvul-

lend budget gereserveerd voor de inrich-

ting van de pleinen. Dit budget was er

voorheen niet.

Waarom is het pleinenproject zo belang-

rijk voor de wijk?

Sinds de bouw van de wijk, zo'n negentig

jaar geleden, is de eenheid tussen de ka-

rakteristieke pleinen in Oost steeds meer

zoek geraakt. De kwaliteit van de wijk

wordt voor een groot deel bepaald door de

kwaliteit van de pleinen. Deze is in de loop

der jaren sterk afgenomen en sommige

pleinen zijn inmiddels zelfs niet meer

bruikbaar. Nu alle straten opnieuw wor-

den ingericht, is dit een unieke gelegen-

heid om de kwaliteit van de pleinen

wijkbreed te verbeteren en weer te laten

stralen.

Wanneer kan ik op een concreet plan rea-

geren?

Uit een aantal reacties blijkt dat sommige

buurtbewoners zich afvragen waarom de

thema’s zo abstract zijn. Normaal is het zo

dat bij plannen van de gemeente betrok-

ken omwonenden mogen reageren op een

concreet ontwerp waarin concrete oplos-

singen worden voorgesteld. Het probleem

is dat de race dan vaak al gelopen is en

veel alternatieve opties niet meer haal-

baar zijn. Nu zijn de bewoners al in een

vroeg stadium betrokken bij de herinrich-

ting van alle pleinen in Bezuidenhout-

Oost. Door deze wijkbrede aanpak is de

invloed van de bewoners groter, kunnen zij

tijdig aangeven aan welke eisen de plei-

nen in de wijk anno 2016 moeten voldoen

en zal de kwaliteit van de pleinen aanzien-

lijk toenemen omdat die beter aansluit bij

de wensen van de wijkbewoners.

Ik heb de workshops gemist, kan ik nog

ideeën aandragen?

Zoals in elk ontwerptraject wordt het aan-

tal opties om een ontwerp aan te passen

kleiner naarmate de tijd verstrijkt. Tot 15

maart kunt u in de enquête aangeven

welke thema’s u van belang vindt voor één

of meer pleinen bij u in de buurt. De 38

thema’s waaruit u kunt kiezen, komen

voort uit de ongeveer 150 ideeën die wijk-

bewoners tijdens drie eerdere workshops

hebben aangedragen. Op basis van de uit-

komsten van de enquête zal de gemeente

per plein gedetailleerde ontwerpen gaan

maken. Zodra deze ontwerpen gereed zijn,

krijgen de omwonenden de gelegenheid

om te reageren op deze plannen.

Waarom een enquête? Er waren toch al

drie workshops?

De drie workshops in 2015 waren heel zin-

vol; ze leverden, naast veel bruikbare

ideeën, een goed beeld op van de thema's

die binnen de wijk als belangrijk worden

gezien. Op verschillende momenten heeft

de gemeente laten weten dat er door deze

grote inzet vanuit de buurt veel inzicht is

ontstaan in de wensen van de bewoners

voor hun wijk en directe leefomgeving. Dit

blijkt nu al waardevol bij de uitwerking

van de plannen voor de herinrichting:

zowel voor de pleinen als de straten.

Met de enquête worden de ideeën uit de

workshops gekoppeld aan de afzonderlijke

pleinen. In de enquête kunt u per plein

aangeven welke thema's u graag terugziet

in het ontwerp van de gemeente. U hoeft

overigens niet voor ieder plein uw mening

te geven, u kunt zich ook beperken tot dat

ene plein bij u in de straat. Uw mening

heeft dus direct invloed op het ontwerp

van de pleinen bij u in de buurt. Vul de en-

quête dan ook voor 15 maart in. Kijk daar-

voor op de website van de werkgroep:

pleinenBZH.nl of via bezuidenhout.nl.

Geen computer en u wilt toch de enquête

invullen? Ga dan op 2 maart tussen 10.00

en 15.00 uur naar het Wijk- en Diensten

Centrum in de Johannes Camphuijsstraat.

Daar zijn leden van de werkgroep Pleinen

die u graag helpen.

Door Werkgroep Pleinen 

Bezuidenhout-Oost

Enquête

Kies de beste ideeën voor uw plein in Oost
Bewoners en ondernemers in Bezuidenhout-Oost kunnen van 19 februari tot 15 maart meedoen aan een enquête

over de herinrichting van de 22 pleinen in hun deel van de wijk. Op basis van 38 thema’s kunnen zij aangeven wat

er op een specifiek plein zou moeten gaan gebeuren. De Werkgroep Pleinen Bezuidenhout-Oost ontving tal van

vragen van bewoners over dit unieke project. 
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Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Op

het dak van het stadsdeelkantoor

Haagse Hout aan de Loudonstraat lig-

gen sinds oktober 148 zonnepanelen.

Samen leveren ze 10 tot 15 procent van

het totale energieverbruik op.

Of de gemeente niet wat laat is met het

leggen van zonnepanelen op het dak

van stadsdeelkantoor? Patrick Hoeve,

energiecoördinator binnen de gemeente

Den Haag, houdt het antwoord in het

midden. Hij zegt dat het stadsdeelkan-

toor in elk geval het zeer zuinige Ener-

gielabel A heeft en bijvoorbeeld op een

natuurlijke wijze de lucht ventileert. Di-

recte aanleiding om het pand ook van

zonnepanelen te voorzien is het energie-

akkoord en daaruit voortvloeiend ge-

meentelijk beleid, waarin onder meer is

afgesproken dat organisaties in 2020 12

procent minder energie zullen verbrui-

ken dan in 2012.

De 148 panelen op het dak van het

stadsdeelkantoor zullen naar verwach-

ting 32.300 kWh aan elektriciteit gaan

leveren. Dit is gelijk aan 10 tot 15 procent

van het totaal verwachte elektriciteits-

verbruik van het kantoor waar zo’n hon-

derd ambtenaren werken. Volgens

Hoeve is de verwachte opbrengst een

‘conservatieve aanname’. Zijn indruk is

dat de uiteindelijke opbrengst hoger kan

uitvallen. 10 tot 15 procent vindt hij ech-

ter niet weinig voor dit pand en noemt

hij zelfs ‘vrij fors’, ook omdat de panelen

minder schuin zijn gelegd dan optimaal.

Hoeve legt uit dat een hoek van 35 à 36

graden als optimaal wordt beschouwd.

In het geval van het stadsdeelkantoor is

gekozen voor een hoek van ongeveer 15

graden om het dakoppervlak zo goed

mogelijk te kunnen benutten.  

Hoeve wijst erop dat de gemeente een

grootverbruiker van elektriciteit is die

flinke kortingen kan bedingen bij leve-

ranciers. Particulieren kunnen volgens

hem de winst pakken door te investeren

in zonnepanelen. Zijn tip: bekijk de 

mogelijkheden die je hebt, ook qua dak-

constructie, let op de subsidiemogelijk-

heden, en wees niet bang om panelen

niet optimaal te leggen, ze leveren altijd

energie op. Daarbij doelt hij niet alleen

op de hoek waarin de panelen gelegd

worden, maar ook op de richting. ‘Er zijn

meer daken geschikt voor zonnepanelen

dan veel mensen wel eens denken.’

U wilt ook uw huis verduurzamen? Goed

plan, want door bepaalde maatregelen

te nemen, kunt u niet alleen het comfort

van uw huis verbeteren, op termijn kan

zo’n investering u ook nog eens geld op-

leveren. Kijk eens op de website van de

werkgroep Duurzaam Bezuidenhout.

Daar staat bijvoorbeeld voor de drie

meest voorkomende type woningen in

de wijk aangegeven wat u kunt doen om

uw woning duurzaam te maken, wat het

kost en wat het oplevert. 

Heeft u vragen, ook die kunt u via de

website stellen. Daarbij maakt het niet

uit of u een individuele bewoner, een lid

van een Vereniging van Eigenaren of een

huurder bent. Dat wil overigens niet

zeggen dat de werkgroep altijd het ant-

woord in huis heeft, maar wellicht kan

ze u wel een stuk op weg helpen met

een doorverwijzing naar de juiste in-

stantie. Op de website kunt u overigens

ook uw ervaringen met of tips over

duurzaam kwijt. Datzelfde geldt trou-

wens ook voor de Facebook-pagina van

Duurzaam Bezuidenhout. Zij zijn er voor

u, maar u kunt hen ook helpen, want

verduurzamen doe je samen.

Door Werkgroep Duurzaam 

Bezuidenhout

148 zonnepanelen op het dak van het stads-

deelkantoor. (Foto: Frank Hamelink)

Duurzaam Bezuidenhout

Stadsdeelkantoor heeft nu ook zonnepanelen

Verduurzamen? Check de site en Facebook 



Wij zijn per april a.s. op zoek naar een energieke, ervaren hulp in
de huishouding. Voor drie uur werk van 10 tot 13 uur op een
vaste dag in de week hebben we € 40 over. 
Heb je interesse? Mail ons dan op woensdag 30 maart je 
gegevens /referenties naar tim.devries@ziggo.nl

Gevraagd hulp in de huishouding!

Vanwege ons 9 jarig bestaan ontvangt
u bij inlevering van deze coupon een 
gratis blikje Cola/Fanta bij een grote
kapsalon. 070-347 10 42.
www.snackgul03.nl - Pahudstraat 156 

Snack GUL 03

Laan van Nieuw Oost Indië 279  2593 BS  Den Haag Tel. 070 - 385 95 46 Fax. 070 - 385 48 27

Ons restaurant is uitstekend geschikt voor uw:

receptie *** bruiloft *** zakendiner *** en andere feesten

4 gangen keuzemenu 20 euro

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

Astrid Schneiders - 06 371 98 385 - www.optizijn.nl

Astrid Schneiders 
Vitaliteitscoach

Roel Optiek

Theresiastraat 188-190 Den Haag
070 737 0064   info@roeloptiek.nl

Brillen & Contactlenzen

ZIEN wat het nieuwe jaar u brengt? 

50+ SPORT in de Nutsschool start een nieuwe groep

op de maandagavond van 18.00 - 19.10 uur met

gymnastiekoefeningen, sport en spel. Het is leuk,

gezellig en goed voor de conditie. Kom vrijblijvend

een keer meedoen! 
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Fietsen

Voor mijn huis is het echt dringen als je

je fiets kwijt wilt. Veel is mijn tweede-

handsje niet waard, maar ik zet ‘m

graag vast. Het boompje is bezet, het

fietsnietje altijd vol en bij het hek rond

het plantsoentje is het ook vaak zoeken

naar een plekje – als je jezelf met je

fiets al langs de auto’s weet te wurmen

die er vooral ’s avonds bumper aan

bumper geparkeerd staan.

En dat geldt in de hele wijk, valt te

lezen in het ‘wijkprogramma Bezuiden-

hout-Midden en -Oost. Daarin staat

wat we met z’n allen belangrijk vinden

voor onze wijk en wat er de komende

jaren allemaal gaat gebeuren – als er

geld voor is tenminste. ‘Er zijn maar

weinig mogelijkheden om fietsen bin-

nen te zetten.’ Dat klopt: er zijn veel

meer fietsen dan fietstrommels en de

meeste mensen wonen boven – alleen

de vorige bewoner van mijn huis

sjouwde zijn fiets de trap op, maar hij

zal een uitzondering zijn geweest.

Daar moet dus iets aan gedaan wor-

den: extra stallingsruimte voor fietsen

is het plan. Mooi. En verder? ‘We brei-

den de mogelijkheden uit om op te tre-

den bij overlast door verwaarloosde en

hinderlijk geparkeerde fietsen’, staat er

even verderop in het wijkprogramma.

Overlast? Veroorzaken geparkeerde

fietsen overlast? Hier en daar een wrak

Buurman John

waar niemand meer naar omkijkt: die

haal je natuurlijk weg, maar dat gebeurt

nu ook al? Maar ‘hinderlijk geparkeerde

fietsen’?

Ik ben nog nooit over een rijwiel gestrui-

keld dat dwars over de stoep lag. Of een

winkel niet binnen kunnen komen

omdat er allemaal mountainbikes, opoe-

fietsen en driewielertjes voor de deur

stonden. Is er ooit iemand geweest die

zijn auto niet kwijt kon omdat een fiet-

ser zijn stalen ros op de plaats van een

heilige koe had geparkeerd?

Nee toch? Wat is dan het probleem? Au-

to’s staan vaak hinderlijk geparkeerd,

midden op de stoep, of op straathoeken

waardoor ze het zicht op een kruising

benemen en er geen brandweerwagen

meer langs kan. Maar fietsen?

Nog eens goed kijken wat er in het wijk-

programma staat. ‘Veel bewoners vin-

den al die geparkeerde fietsen op straat

een knelpunt.’ Is dat het dan? Fietsen die

‘visuele‘ hinder veroorzaken: ‘veel bewo-

ners’ (hoeveel?) houden niet van fietsen

in het straatbeeld. Geen gezicht, al die

fietsen, vinden ze.

Maar waarom zijn we niet blij met al die

fietsen? Zelfs het grootste wrak is min-

der vies dan al die auto’s die iedereen

het liefst zo dicht mogelijk voor zijn

eigen deur heeft staan. Al die gepar-

keerde auto’s, dat is pas geen gezicht.

Wist u dat…
● ● ● het kabinet het voormalige mi-

nisterie van Sociale Zaken en Werkgele-

genheid probeert te verkopen aan een

private investeerder? Die partij moet in

het gebouw vijf jaar lang ruimte bieden

aan 350 vluchtelingen met een ver-

blijfsstatus. Deze opzet kost de ge-

meente Den Haag geen geld.

● ● ● de haakse bocht in het fietspad

aan het IJsclubpad wordt vervangen

door een rechte lijn tussen de twee

fietstunnels onder de spoorlijnen? Aan

allebei de kanten van het nieuwe pad

komen sloten met natuurvriendelijke

oevers. De werkzaamheden duren tot 15

maart.

● ● ● met het aanslaan van een grote

mezoeza (tekstkoker) op 14 januari het

nieuwe Joodse centrum Chaj is ge-

opend aan de Spaarwaterstraat? Het

centrum is gevestigd in een voormalige

kerk. Volgens rabbijn S. Katzman van de

Nederlands Israëlische Gemeente (NIG)

Den Haag worden in het nieuwe cultu-

rele Joodse centrum van de NIG het ver-

leden, heden en de toekomst van de

Joodse gemeenschap in Den Haag met

elkaar verbonden. Het pand huisvest

onder andere een kinderdagverblijf, een

peuterspeelzaal, een bibliotheek en cur-

susruimtes. Katzman: ‘Chaj biedt soci-

ale mogelijkheden voor zowel leden

van de NIG als daarbuiten. Zo is er bij-

voorbeeld plaats voor het enige Joodse

kinderdagverblijf in Den Haag, een in-

formatief centrum voor bezoekers, een

koshere keuken en zijn er faciliteiten

voor de vele samenkomsten binnen de

Joodse gemeente.’

● ● ● Bezuidenhouter Laurens Jan An-

jema na een blessure van 18 maanden

op 25 februari is begonnen aan de kwa-

lificatiewedstrijden voor de Windy City

Open? Anjema was in 2007, op acht

spelers na, de beste squasher van de

wereld.

Zie voor al het nieuws in de wijk:

www.bezuidenhout.nl

Zuivelland Didier Lachèvre aan de There-

siastraat is genomineerd voor Beste Bui-

tenlandsekaas Specialist van Nederland.

Didier Lachèvre heeft vertrouwen in de

uitkomst. ‘Ik heb al vier keer eerder mee

gedaan en werd achtereenvolgens 10e,

7e, 5e en 2e. Bovendien is dit een bijzon-

der jaar voor mij. Ik ben 50 geworden en

woon 25 jaar in Nederland. Dat kan toch

niet meer misgaan?’ Benieuwd wie de

winnaar wordt op 7 maart? Ga naar 

facebook: Zuivelland Didier Lachevre.

(Foto: Willem Verheijen) 

Beste 
Buitenlandsekaas 
Specialist



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.

Oog voor detail
Het detail in de vorige editie is door veertien lezers her-

kend. Het is de letter M in het logo van keukenspecialist

Wim van der Ham op de hoek Theresiastraat - De Carpen-

tierstraat.  Zwannie Born mag de boekenbon ter waarde

van 15 euro ophalen in het Wijk- en Dienstencentrum, 

Johannes Camphuijsstraat 25. 
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IJspret
De schaatsbaan die eerst op het pop up-park aan de Prinses Beatrixlaan

lag en later naar het Spaarwaterveld verhuisde, heeft dit seizoen 2.415

kinderen getrokken. In 45 dagen is de baan meer dan 100 uur open ge-

weest voor alle kinderen in de buurt. Daarnaast is de baan bijna 100 uur

gebruikt door scholen en kinderdagverblijven uit onze wijk. De schaats-

baan is mede mogelijk gemaakt door ongeveer 50 enthousiaste vrijwilli-

gers die hebben geholpen met toezichthouden, op- en afbouwen en het

Winter Wonderlandfeest op 23 januari. Zie ook Bezuidenhout.nl/schaats-

baan. (Foto: Willem Verheijen)
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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 52 wordt bezorgd

in de week van 17-24 juni. Deadline kopij

en advertenties: 1 juni..

Redactie

Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 

Marjon Damen, Roeland Gelink, Evalien

de Groot, John Hermse, Mark Hoogland,

Ellis Pleijter, Paul van der Schoor, Evelien

ter Meulen.

Fotografie

Koen de Lange, Willem Verheijen.

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: Vrijmarkt Spaarwaterveld 2015.

(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.

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

Vanaf 21 april is 
uw nieuwe 

supermarkt geopend!

Theresiastraat 145, Den Haag

 Meer dan 80 PrijsKrakers 
per week!

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

Verse pizza, naar wens 
afgebakken in een traditionele 
steenoven.

Verse sushi, ter plekke bereid 
van superverse ingrediënten.

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

Verse maaltijden: 
Surinaams, oosters en Indisch. 
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‘Een familie van gebouwen’, noemt Sven

Mathijssen van projectontwikkelaar Re-

shapeProperties de appartementencom-

plexen: drie langs de Juliana van Stolberg-

laan met 113 huurwoningen en nog een

met 33 koopwoningen aan de Koningin

Marialaan. Allemaal net iets anders, met

verschillende dieptes en breedtes, maar

met negen verdiepingen wel allemaal

even hoog en bekleed met dezelfde bak-

steen. Rood of nog iets donkerder, dat

staat nog niet helemaal vast, zegt Mathijs-

sen. Het duurt tenslotte nog even voordat

de eerste schep de grond in gaat, maar de

plannen zijn wel al zover rond dat de Res-

hapeProperties ze nog deze maand aan de

buurt gaat presenteren tijdens een inloop-

avond (zie kader).

Nieuwbouw beste optie

‘Er is in Bezuidenhout een grote behoefte

aan betaalbare huur’, zegt Mathijssen. En

aan nieuwe woningen, verwacht Reshape-

Properties. ‘We denken dat deze woningen

op hun plaats zullen zijn’, meent Mathijs-

sen. ‘Nieuwbouw is nu niet echt voorhan-

den. Veel mensen in de wijk willen wel uit

hun woningen naar een nieuw apparte-

ment.’

De huurwoningen moeten rond de 1.000

euro per maand gaan kosten en worden 75

tot 90 vierkante meter groot. De koopwo-

ningen worden nog een stuk ruimer: 110

tot 140 vierkante meter. Over de vraagprij-

zen kan Mathijssen nu nog niets zeggen.,

De buurt krijgt er dus heel wat nieuwe

buren bij en vier nieuwe gebouwen, waar-

bij de karakteristieke overbrugging van

het oude gebouw over de Wilhemina-

straat zal verdwijnen. De projectontwikke-

laar heeft nog wel gekeken of het

bestaande kantoor tot een wooncomplex

kon worden omgetoverd, maar uiteindelijk

bleek sloop en nieuwbouw toch de beste

woningen op te leveren.

Zonlicht en parkeren

Wat gaat de buurt merken van de nieuwe

wooncomplexen? Twee zaken vragen

daarbij altijd speciale aandacht: zonlicht

en parkeerruimte. Beide hobbels zijn nu

genomen, zegt Mathijssen. Per saldo komt

er meer licht in de omliggende straten,

wees een zonnestudie van de gemeente

uit. ‘De negatieve effecten zijn minder dan

de positieve effecten’, vertelt Mathijssen.

‘Een bewoner die aan de zijkant meer

schaduw kan krijgen, krijgt er dan in de

achtertuin meer zon bij.’ Gemiddeld zou er

dus meer zon moeten komen, ook omdat

de nieuwe complexen meer los van elkaar

komen te staan dan het huidige kantoor-

gebouw. Maar dan zijn er toch nog altijd

woningen in de directe omgeving die licht

in moeten leveren? ‘Ik denk het haast niet’,

zegt Mathijssen. ‘De grote meerderheid

gaat erop vooruit.’

Dan het tweede hete hangijzer dat onlos-

makelijk verbonden is meteen forse uit-

breiding van het aantal woningen in de

buurt: parkeren. Dat gaat helemaal op het

terrein van de nieuwe wooncomplexen

gebeuren, of liever gezegd: eronder, want

de huurders en kopers van de nieuwe wo-

ningen kunnen hun auto straks kwijt in de

parkeergarage die onder de gebouwen

wordt aangelegd. Alleen tussen de gebou-

wen komt ruimte voor parkeerplekken

voor bezoekers. De huidige parkeerplaats

voor de kantoren langs de Juliana van Stol-

berglaan maakt plaats voor een groen-

strook en entrees van de nieuwe

woongebouwen.

Oplevering

Bezuidenhouters die willen verhuizen

moeten nog even geduld hebben. Als de

vergunningen rond zijn, kan de sloper

begin volgend jaar aan het werk, waarna

twee jaar later de nieuwe wooncomplexen

er moeten staan. Halverwege 2018 kunnen

de eerste huurders zich melden, de koop-

woningen komen naar verwachting al iets

eerder op de markt.

Door John Hermse

Nieuwbouw aan Juliana van Stolberglaan

TNO-complex maakt plaats voor vier woontorens

Bezuidenhout heeft er over enkele jaren

146 gloednieuwe woningen bij. Het voor-

malige TNO-gebouw aan de Juliana van

Stolberglaan maakt plaats voor vier

wooncomplexen met huur- en koopwo-

ningen.

Bezuidenhouters die meer willen

weten over de nieuwbouw aan de Ju-

liana van Stolberglaan kunnen op

woensdag 20 april naar de informa-

tieavond in het Wijk- en dienstencen-

trum aan de Johannes Camphuijs-

straat 25. Tussen 19.00 en 21.00 uur

zijn daar de nieuwbouwplannen te

zien en zijn de gemeente, de project-

ontwikkelaar en de architect aanwe-

zig om vragen te beantwoorden.

Informatieavond

Een artist impression van de nieuwbouwplannen

gezien vanaf de Koningin Marialaan. (Illustratie:

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

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

AUTO SERVICE MULDERS
PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK

BANDEN – A.P.K – BEURTEN

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

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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Na eerder als kapster en manager in een

kapsalon te hebben gewerkt, opende Kisla

Kowlesar eind 2013 haar eigen zaak aan de

Theresiastraat 141. 'Ik was viereneenhalf

jaar eerder in Bezuidenhout komen wonen

en toen ik dit mooie leegstaande pand te-

genkwam, begon het te kriebelen. Een

aantal mensen verklaarde mij voor gek dat

ik dat in crisistijd deed, maar ik had het

gevoel dat als ik het nu niet zou doen, het

er nooit van zou komen.' Zij is blij dat zij

de sprong heeft gewaagd. 'Toen het in het

begin stil in de zaak was, heb ik me ook

wel eens afgevraagd waaraan ik was be-

gonnen. Bezuidenhout is wat dorps. Je

moet de mensen eerst leren kennen en

vice versa. Inmiddels begint er aardig de

loop in te komen. Daar moet je hard voor

werken, maar dat heb ik van huis uit mee-

gekregen.'

VIP-middag en whiskey-avond

Samen met de in hetzelfde pand geves-

tigde trainingsstudio Sports Personal van

Jean Paul Arrachart organiseerde Kowlesar

vorig jaar vier evenementen voor hun

klanten. 'Wij wilden vooral wat reuring

brengen aan deze stillere kant van de The-

resiastraat en daar ook andere onderne-

mers in de straat bij betrekken.' Tijdens de

eerste twee evenementen, een VIP-mid-

dag voor dames en een whiskey-avond

voor heren, liep het nog niet echt storm.

Maar de enthousiaste reacties van de be-

zoekers en de welwillende participatie van

andere winkeliers waren reden genoeg

voor de initiatiefnemers om door te gaan.

Daarbij besloten ze om voortaan het aan-

gename met het maatschappelijk nuttige

te combineren. De derde bijeenkomst in

september werd gekoppeld aan Pink Fri-

day, een benefiet-event voor de strijd

tegen borstkanker van Lady Africa en

Hotel Hampshire-Babylon. De bezoekers

werden getrakteerd op hapjes en drankjes,

kregen een workshop over make-up, siera-

den en kleding en Arrachart praatte hen

bij over gezond eten. Kowlesar: 'Daar

kwam 35 man op af en als opbrengst van

de kaartverkoop en een loterij konden wij

400 euro aan KWF Kankerbestrijding

schenken. Mensen vonden het ook leuk

een goed doel te steunen.'

De wine&dine experience die Beauty

meets Health eind november organiseerde

werd nog wat beter bezocht. Omdat dat

event in het teken stond van de feestda-

gen, werd voor het Leger des Heils geko-

zen als goede doel. De bezoekers lieten

zich verwennen door een kok en door

sponsors uit de straat geschonken heer-

lijkheden en aan het einde van de avond

kon de vertegenwoordigster van het Leger

des Heils worden verblijd met een cheque

van 500 euro.

Something different

Inmiddels heeft Arrachart vanwege

drukke werkzaamheden afscheid moeten

nemen van Beauty meets Health. Kowle-

sar gelooft echter heilig in het idee en

gaat dit jaar alleen door, maar wel onder

een nieuwe naam: Something different.

Op 28 mei organiseert ze het eerste eve-

nement: een whiskey en cocktail-avond.

Het goede doel van dat event is het Natio-

naal Kinderfonds. Een vertegenwoordig

van die organisatie zal op de avond vertel-

len wat zij voor kinderen doen. Kowlesar

rekent weer op steun van andere winke-

liers in de Theresiastraat. Joe's Groente en

Fruit, Wijn van Steve, Vishandel Bezuiden-

hout en Roel Optiek deden allemaal al

eens een duit in het zakje, met hapjes,

drankjes of een kleinigheid voor de loterij.

Nu haken ook OutrageouslyDelicious,

Bloemenpracht, Tabasco, Runners World en

Marcel by Middeldorp aan. 'Zo kunnen

mensen kennis maken met hun producten

en dat is ook een stukje reclame', meent

Kowlesar, die ernaar streeft om drie evene-

menten per jaar te organiseren. 'Het zou

leuk zijn als ik in de zomer ook een evene-

ment buiten kan houden. Dan doe ik zeker

weer een beroep op Jean Paul.'   

Door Roeland Gelink

Beauty meets Health stond ooit voor Kisla Kowlesar van kapsalon Make it different en Jean Paul Arrachart van

trainingstudio Sports Personal. Vorig jaar organiseerden deze ondernemers uit de Theresiastraat voor hun klan-

ten enkele evenementen waarvan de winst naar goede doelen ging. Dit jaar gaat Kowlesar alleen verder met dit

initiatief, maar nu onder de naam Something different.

Kisla Kowlesar verbindt met Something different

ondernemers, klanten en goede doelen. (Foto:

Koen de Lange)

Something different

Kisla Kowlesar zorgt voor reuring in de Trees



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

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



9

nummer 51 - april 2016 - www.bezuidenhout.nl

Bezuidenhoutfonds nieuwe stijl geeft 

wijkbewoners een stem
Het Bezuidenhoutfonds – dat helpt met de financiering van allerhande projecten in de wijk – heeft een nieuwe

werkwijze. Daarmee zal de financiële realisatie van projecten naar verwachting nog beter gaan.

Het Bezuidenhoutfonds is twee jaar gele-

den opgericht en komt voort uit een 

LinkedIn-groep van ondernemers uit de

wijk. Bij de oprichting was het idee dat de

130 ondernemers van Bezuidenhout ieder

twintig euro op tafel zouden leggen om

daarmee leuke dingen voor de wijk te

doen. Penningmeester Paul van der Plasse:

‘Doel van het fonds is financiële onder-

steuning van initiatieven die bijdragen

aan de sociale cohesie van de wijk. Aan-

vankelijk was het idee om geld in te zame-

len bij bedrijven en particulieren en dat te

gebruiken voor projecten die ingediend

zouden worden. Er is ook geld binnenge-

komen, het grootste deel, 2.500 euro,

kwam van het stadsdeel en een soortgelijk

bedrag ontvingen we van Fonds 1818. Het

bedrag van het stadsdeel was bedoeld

voor initiatieven uit de wijk, het bedrag

van Fonds 1818 om de organisatie op touw

te zetten.’ 

Toilet en schaatsen

In de twee jaar dat het fonds bestaat zijn

enkele projecten gerealiseerd; er kwam

een toiletruimte op het terrein van de na-

tuurtuin, de schaatsen voor de schaats-

baan zijn gesponsord en het fonds nam de

kosten voor de muzikale optredens tijdens

de Dag van de Aarde in de Christus Trium-

fatorkerk voor haar rekening. 

Bij al dit succes moest het bestuur vast-

stellen dat het moeilijker was dan gedacht

om gelden van ondernemingen in de wijk

los te krijgen. Eerst geld geven en afwach-

ten waar het naar toe gaat, doen bedrijven

volgens de penningmeester niet graag. ‘In

december vorig jaar is het bestuur met

wat bewoners uit de wijk bij elkaar gaan

zitten om te zien hoe ze het fonds nieuw

leven konden inblazen. We kwamen toen

op het volgende idee: om de drempel weg

te nemen om te doneren moet je niet

eerst geld vragen en dan een project reali-

seren, maar eerst het project benoemen

en dan vragen waar iemand zijn geld aan

wil geven. We gaan mensen uitnodigen

om projecten in te dienen (zie kader; red.).

Daar zijn wel bepaalde voorwaarden aan

verbonden en er wordt ook altijd een ac-

tieve bijdrage van de mensen zelf ge-

vraagd.’ De goedgekeurde projecten

komen op de website en vervolgens kun-

nen mensen op de projecten stemmen.

Wie stemt betaalt minimaal vijf euro,

meer mag ook. Op die manier wordt dui-

delijk welke projecten genoeg geld opha-

len om uitgevoerd te worden.

Criteria projecten

Als een project niet wordt gekozen, bete-

kent dat volgens Van der Plasse niet dat

men zijn geld weggooit. ‘Het geld gaat al-

tijd naar een project, het kan alleen zijn

dat het niet naar een project van je voor-

keur gaat. Omdat onze criteria om een

project goed te keuren veel lijken op die

van Fonds 1818, gaan de projecten ook

daar langs; Fonds 1818 verdubbelt het be-

drag dat wij voor een project ophalen als

het aan hun criteria voldoet.’ Van der

Plasse erkent dat sommige criteria voor

goedkeuring van een idee moeilijk te defi-

niëren zijn. Wanneer levert iets een actieve

bijdrage aan verbetering van de leefbaar-

heid in de wijk? ‘Het gaat ook om het ge-

voel dat je erbij hebt, het is geen

wiskunde. Neem de metalen bloem op het

Spaarwaterveld bijvoorbeeld. Stel dat je

dat als idee indient en je vermeldt dat zo’n

bloem bijdraagt aan milieubewustzijn,

dan kan dat helpen om je project van de

grond te krijgen. Maar het is niet de be-

doeling dat mensen een grotere kans

maken op realisering van hun project,

omdat ze het in de aanvraag mooier kun-

nen formuleren dan een ander. Daarom

zijn de criteria zo objectief mogelijk gefor-

muleerd.’

Door Paul van der Schoor

De voorwaarden waaraan een project

dient te voldoen, vindt u op www.be-

zuidenhoutfonds.nl.

Het winnende project wordt in juli op

feestelijke wijze bij PuntZuid, Buurt-

huis van de Toekomst (Van Heutsz-

straat 12), bekend gemaakt. Tijdens

het Bezuidenhoutfestival (voorheen

Treesfeest; red.) op 14 en 15 mei a.s. is

er een kraam van waaruit een ieder

zijn of haar project mag aanprijzen.

Men kan de hele dag met folders, fly-

ers en een persoonlijk verhaal men-

sen overhalen op zijn/haar idee te

stemmen. Houd de website en de fa-

cebookpagina (https://www.face-

book.com/Bezuidenhoutfonds/?fref=

ts) de komende tijd goed in de gaten.

Prijs uw project aan

Het Bezuidenhoutfonds ontving in 2014 van wethouder Ingrid van Engelshoven (links) een cheque van

2.500 euro. Daarvan ging 500 euro naar de Natuurtuinen Groene Schenk (op de achtergrond). Inzet:

Paul van der Plasse. (Foto’s: Ariane Gordijn)



Autobedrijf Houtwijk v/h Garage Gordijn

Autobedrijf Houtwijk

Johan van Hoornstraat 39

zijstraat Laan van N.O.I

(070) 383 84 05

info@autohoutwijk.nl

www.autohoutwijk.nl

Na 3 jaar onder leiding van 

Peter Pannekoek zijn we nu ook 

toe aan een nieuwe naam.

 

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)

Ook Joe's is klaar voor de lente!   
• Lokale seizoensproducten rechtstreeks van de tuinders voor scherpe prijzen

• Vers geperste groente- en fruitsappen, noten, zuidvruchten en verschillende soorten kwaliteitsvlees

• Bestellingen met gratis thuisbezorging mogelijk

• Een assortiment van puur biologische producten

• Kant en klare maaltijden voor 1 persoon (zonder conservering)

• Groente- en fruitpakketten voor de hele week gratis thuisbezorgd (zie joesshop.nl voor het assortiment)

• Fruitboxen bezorgd op kantoor, eenvoudig te bestellen en op te zeggen (zie joesshop.nl voor details)

• Bellen of whatsappen voor info en vragen: 06 5247 6835

• Like Joe's op Facebook voor acties, nieuws en aanbiedingen 

(zie facebook.com/joesshop.nl) én bewaar deze editie van Bezuidenhout Nieuws goed

• KNIP DIT ARTIKEL UIT EN LEVER HET TUSSEN 26 EN 30 APRIL 2016 IN VOOR 

10 PROCENT VOORJAARSKORTING OP UW AANKOPEN!

Joe’s  Theresiastraat 236 

(tegenover Praalder)
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Het DiamantTheater is gevestigd in een

gebouw aan Diamanthorst 183 dat wordt

gedeeld met het Diamant College en Resto

van Harte Mariahoeve. Het DiamantThea-

ter verzorgt er ´s avonds en in de weeken-

den een gevarieerd theateraanbod dat,

volgens artistiek leider Joeri Van Veenen-

daal, zoveel mogelijk is toegespitst op de

smaak en behoeften van de bewoners van

Haagse Hout. Daarom is er ook een pro-

grammacommissie van vertegenwoordi-

gers uit Bezuidenhout, Benoordenhout en

Mariahoeve die meepraat en ook gerichte

voorstellen doet over de programmering.

Daarnaast mag de commissie drie keer per

jaar geheel zelfstandig een voorstelling

uitzoeken die in het theater wordt gepro-

grammeerd. 

Activiteiten

Naast de voorstellingen vinden er in het

DiamantTheater regelmatig CultuurCafé’s

plaats. Deze bijeenkomsten duren van

17.30 tot 19.00 uur en hebben telkens een

ander thema. Daarvoor wordt een gast-

spreker of een speciale artiest uitgenodigd

die over het onderwerp iets bijzonders te

melden heeft en met wie het publiek ver-

volgens in discussie kan gaan. De Cultuur-

Café’s zijn, volgens Van Veenendaal, uitge-

lezen momenten om wijkbewoners en ar-

tiesten op een informele manier met

elkaar in contact te brengen. Na afloop is

er altijd een gezellige borrel tijdens welke

volop kan worden genetwerkt. Het eerst-

volgende CultuurCafé vindt op 12 mei

plaats en heeft als thema ‘amateurkunst’. 

Andere met regelmaat terugkerende acti-

viteiten zijn bijvoorbeeld de comedy avon-

den, de koffieconcerten op de

woensdagochtend en het project Haagse

Helden, waarbij bekende Haagse artiesten

een plek krijgen om in Haagse Hout te

kunnen optreden. Zo was in maart Sjaak

Bral te bewonderen met zijn nieuwste pro-

ductie De moord op blonde Dolly. Volgens

Van Veenendaal was de zaal afgeladen vol

en vond het publiek het geweldig om een

optreden van Sjaak in de eigen wijk te

kunnen meemaken. 

Van Veenendaal onderstreept dat alle ini-

tiatieven in het DiamantTheater in de eer-

ste plaats bedoeld zijn voor de bewoners

van Haagse Hout. Hij vindt het dan ook

jammer dat het theater vanwege zijn lig-

ging, vooral publiek uit Mariahoeve trekt.

Van Veenendaal wijst erop dat het Dia-

mantTheater ook voor optredens door

theater- of muziekgroepen uit de wijk kan

worden benut. Soms geven scholen er een

uitvoering van een musical. Hij benadrukt

dat wijkbewoners voor een schappelijke

prijs gebruik mogen maken van de zaal. 

Parade Haagse Hout

Een geheel nieuw project, waarop Van

Veenendaal best een beetje trots is, is de

Parade Haagse Hout. Dit is een soort Brazi-

liaanse carnavalsoptocht die op woensdag

29 juni aan het begin van de avond door

Haagse Hout zal trekken met als thema:

kleurrijk Haagse Hout. Iedereen uit de wijk

kan zich opgeven voor deze optocht die

muzikaal wordt begeleid door drumbands.

Van Veenendaal ziet al een stoet van fees-

telijk uitgedoste mensen en kinderen voor

zich; individueel maar ook groepjes die

een eigen thema hebben bedacht en bij-

voorbeeld gekleed gaan in een bepaalde

kleurstelling of in de klederdracht van een

bepaald land. Alles is mogelijk, zegt Van

Veenendaal, die ook mensen die niet wil-

len meelopen, maar wel graag willen hel-

pen bij het maken van kostuums of

maskers, uitnodigt om mee te doen. De Pa-

rade Haagse Hout eindigt in het Diamant-

Theater met een feest en optredens van

diverse artiesten. 

Van Veenendaal hoopt met de parade de

verbondenheid tussen de bewoners van

Bezuidenhout, Benoordenhout en Maria-

hoeve te vergroten. Hetzelfde doel streeft

hij ook na met het DiamantTheater. Ieder-

een met ideeën voor culturele projecten

die ten goede komen aan de wijk wil hij

dan ook graag uitnodigen die te mailen

naar info@diamanttheater.nl 

Zie voor meer informatie: www.diamant-

theater.nl

Door Elles Pleijter

11

DiamantTheater,
het podium voor heel Haagse Hout

Joeri van Veenen-

daal: ‘Het Dia-

mantTheater is er

in de eerste plaats

voor de bewoners

van Haagse Hout.’

(Foto: Willem Ver-

heijen)

Het DiamantTheater in Mariahoeve is in 2013 door de gemeente Den Haag aangewezen als Cultuuranker voor

stadsdeel Haagse Hout. Dat betekent dat het theater – naast het programmeren van voorstellingen – ook culturele

activiteiten organiseert en mogelijk maakt voor bewoners uit Bezuidenhout, Benoordenhout en Mariahoeve.  



KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Kwaliteit 
wint 
altijd!

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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den zijn van verschillende eigenaren,

waardoor het lastig is om aan te dringen

op schappelijker prijzen voor de winke-

liers. ‘Winkelcentra zijn meestal wél van

één eigenaar’, zegt De Zeeuw. ‘Die wil een

zo goed mogelijke verdeling van de win-

kels en heeft er geen belang bij dat alles

hetzelfde is.’

Oprukkende horeca

De ondernemer snijdt daarmee een punt

aan dat in alle winkelgebieden te bespeu-

ren is, maar waarmee de Theresiastraat

sterk te maken heeft: de oprukkende ho-

reca. Prima, vindt De Zeeuw, maar al die

koffietentjes, lunchrooms en restaurants

zouden beter wat verspreid over de straat

kunnen zitten. Nu zitten ze allemaal aan

het begin, in de buurt van het Paleis van

Justitie en de ministeries. ‘Door de week

loopt er veel volk van al die kantoren,

maar op zaterdag geeft dat geen reuring.

Dan zijn de zaken dicht, dan begint de

straat al met zo’n heel dood stuk.’

Jammer, vindt De Zeeuw, het zou mooi zijn

als er middenin de Theresiastraat nog

meer horeca bij kwam. Bij Nieuw Engel-

hardt is het altijd razend druk, dus belang-

stelling is er zeker, net als voor de betere

speciaalzaak. ‘Ik weet zeker dat er genoeg

mensen in deze wijk wonen die geld wil-

len uitgeven aan goede spullen. In de Van

Hoytemastraat in Benoordenhout zitten

ook mooie zaken en daar wonen dezelfde

soort consumenten als hier.’

De Zeeuw ziet zeker mogelijkheden, vooral

nu het parlement door renovatie van het

Binnenhof in de buurt komt te zitten, in

het huidige ministerie van Buitenlandse

Zaken. ‘De gemeente gaat dan nog meer

investeren in deze omgeving. De straat

kan dan nog meer gaan leven. Met meer

speciaalzaken kunnen we de straat nog

aantrekkelijker maken.’

Door John Hermsex

Eigenlijk gaat het best goed met de There-

siastraat, vindt Marcel de Zeeuw van kle-

dingzaak Marcel by Middeldorp. Nieuwe

bestrating, frisse verf voor de lantaarnpa-

len, bloembakken. ‘En we zijn aardig door

de economische crisis heen gekomen. Er is

relatief weinig leegstand.’ Vier winkels

wachten op een nieuwe huurder en om de

hoek, aan de Laan van Nieuw Oost-Indië,

staan ook een paar winkels leeg.

Drukste dag

En dan is er sinds vijf jaar de winkeliersver-

eniging BIZ, waarvan De Zeeuw bestuurs-

lid is; verantwoordelijk voor activiteiten in

de straat, zoals het Treesfeest en de mooi-

ere aankleding. Tevredenheid dus, bij de

winkeliers, toch hebben ze nog enkele

wensen: het kan nog wel wat drukker in

de Theresiastraat. ‘Vroeger was zaterdag

de drukste dag in de straat’, zegt De

Zeeuw. ‘En dat is niet meer zo.’

De winkeliers vroegen zich af wat ze nog

missen in de straat, waarmee ze nog meer

winkelend publiek kunnen trekken, traffic,

zoals ondernemers dat noemen. De con-

clusie: ‘Er zitten hier te weinig specialisten

waar de mensen goed kunnen winkelen,

waar je echt boodschappen kunt doen.’ De

Zeeuw denkt dan in de eerste plaats aan

een goede slager, een bakker, een groente-

zaak. ‘Als je een bonnetje hebt getrokken

bij de bakker moet je in de tussentijd even

naar de slager kunnen lopen.’

Hoge huren

In de ‘oude’ Theresiastraat, aan de over-

kant van de Laan van Nieuw Oost-Indië,

zitten die kaaszaak, vishandel en groente-

handel wel, maar die krijg je niet zo snel

naar het eerste gedeelte van de winkel-

straat, verwacht De Zeeuw. Daarmee raakt

hij aan een struikelbok waar de winkeliers

van de Theresiastraat tegenaan lopen als

ze collega’s polsen of ze niet een mooie

zaak bij hen in de straat willen beginnen:

de huren zijn er met 4.000 tot 5.000 euro

per maand aan de hoge kant. Het zijn eer-

der prijzen voor de binnenstad. Probleem

is dat de winkelpanden allemaal in han-

Marcel de Zeeuw: ‘Met meer speciaalzaken kun-

nen we de straat nog aantrekkelijker maken.’

(Foto: Koen de Lange)

Theresiastraat mist nog enkele speciaalzaken
Mooie winkels, een opgeknapte straat, maar vooral in het weekeinde iets te rustig. De winkeliers van de 

Theresiastraat zijn best te spreken over hun straat, maar zien graag dat er nog een paar mooie winkels bij komen.

‘Met meer speciaalzaken kunnen we de straat nog aantrekkelijker maken.’

In het weekeinde van 14 en 15 mei

vindt het Bezuidenhoutfestival plaats

in en rondom de Theresiastraat. Beide

dagen is er een braderie in de There-

siastraat zelf. Om de hoek op de 

Koningin Marialaan is een Foodtruck-

festival, zaterdag tot 21.00 uur en

zondag tot 20.00 uur. Daar is ook live-

muziek. En er zijn natuurlijk activitei-

ten voor kinderen.

Bezuidenhoutfestival 



nummer 51 - april 2016 - www.bezuidenhout.nl

14

Bij de entree stap je een grote hal binnen.

Wat meteen opvalt zijn de bogen die te-

rugkeren in zowel de muren als de raam-

partijen, en de subtiele ronde glas-in-

loodramen aan de kopse kanten. Niets her-

innert meer aan het sportcentrum van

Jack Slagman: de gipsen wandjes en het

plafond tussen begane grond en eerste

etage zijn verdwenen; de authentieke lijn

is teruggebracht in het pand, dat nu een

winkeloppervlakte heeft van 1.160 vier-

kante meter. ‘In deze ruimte’, wijst Rutger

Van den Bout, hoofd category manage-

ment, ‘komt een verseiland met verse

maaltijden. Ter plekke zullen er bijvoor-

beeld pizza’s en sushi bereid gaan worden,

maar ook voor broodjes, salades, sapjes,

gegrilde kip en spareribs kunnen de men-

sen bij ons terecht. Op de balustrade op de

eerste verdieping komen tafeltjes waar

klanten iets kunnen eten en drinken.’

Buurt

Van den Bout vertelt dat Hoogvliet enkele

lokale winkeliers heeft benaderd voor sa-

menwerking: ‘Een goede speciaalzaak

heeft bestaansrecht. Daar concurreren wij

niet mee, wel met de andere supermark-

ten in de buurt.’ Een resultaat van deze sa-

menwerking is dat Ingo Wewer van

Wij-N-Wereld wekelijks op donderdag in

de supermarkt zal zijn om toelichting te

geven over wijnen. Verder wil Hoogvliet

avonden met proeverijen gaan organise-

ren voor de buurt. 

Ook tijdens de bouw is de buurt betrok-

ken. Anneke van Kempen, manager marke-

ting & communicatie: ‘We hebben omwo-

nenden in de winkel uitgenodigd toen

deze nog helemaal leeg was. Er waren veel

positieve reacties. Mensen zijn blij dat ze

straks meer keuze in de wijk hebben om

boodschappen te doen. Ook bij de opening

worden de omwonenden betrokken en na

de opening zullen we het goed blijven vol-

gen. Als we dingen tegenkomen die voor

de omwonenden vervelend zijn, moeten

we die oplossen.‘ Van den Bout: ‘Het per-

soneel, dat momenteel wordt opgeleid

voor deze nieuwe winkel, komt ook voor

een groot deel uit de wijk.‘

Door Marjon Damen

Hoogvliet opent vestiging in Theresiastraat
Op donderdag 21 april opent Hoogvliet feestelijk haar nieuwe vestiging aan de Theresiastraat. Een kleine vier

weken voor de opening wordt er nog volop gewerkt om van de voormalige sportschool een supermarkt te

maken. Rutger van den Bout en Anneke van Kempen van Hoogvliet vertellen wat Bezuidenhout van de nieuwe

grootgrutter kan verwachten.

Joey Brouwer – groente- en fruitspecialist:

‘De komst van Hoogvliet vind ik best spannend. Ik zie het als positieve concurrentie.

Hopelijk zal de drukte wat meer onze kant op komen. Wij kunnen ons goed onder-

scheiden van Hoogvliet, want we hebben een ander assortiment en krijgen onze

producten dagelijks vers van lokale tuinders. Hierdoor kan ik de prijzen laag houden.

Een eigen winkel is hard werken en hopelijk zullen onze klanten ons trouw blijven.’

Didier Lachèvre – Zuivelland:

‘Welke formule Hoogvliet gaat hanteren, maakt voor mij geen verschil. Het is en

blijft een supermarkt en ik heb nog nooit een supermarkt gezien die dezelfde kwali-

teit kan leveren als ik. Ze letten toch meer op de lage prijs dan op de kwaliteit. Ik ver-

wacht dat de opening van Hoogvliet gaat zorgen voor meer mensen in de straat en

dat is positief. Er zitten al wel veel eettentjes in de straat waar mensen een broodje

kunnen kopen en dat wordt nu met Hoogvliet dus nog meer.’

Wim Roeleveld – Visspecialiteiten Bezuidenhout:

‘Ik zeg maar zo: hoe meer zielen hoe meer vreugd. Dus dat er meer mensen naar dit

deel van de straat zullen komen, is positief. Verder kun je het toch niet tegenhouden

en moet je geloven in wat je doet. De prijs-kwaliteit verhouding is het belangrijkste

en daar sta ik voor. Ik koop zelf alles direct op de afslag in Scheveningen en kan zo

een hoge kwaliteit voor een goede prijs leveren.’

Reacties winkeliers op komst Hoogvliet

Rutger van den Bout en Anneke van Kempen van

Hoogvliet. (Foto: Koen de Lange)
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Kunst ter Plekke

De expositie is alleen open in de vier

weekenden in juni tussen 12.00 en 17.00

uur. Dan kunt u niet alleen genieten van

kunst in de natuur, maar ook menig kun-

stenaar ontmoeten voor een toelichting

op zijn of haar werk. Daarnaast zullen er

ook demonstraties en workshops plaats-

vinden. Houd voor het programma ook de

Facebook-pagina in de gaten.

Tijdens de Bezuidenhoutse Pareldag is de

expositie geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Een deel van de kunstobjecten blijft na de

expositie tot eind augustus te bewonde-

ren. (Foto: Ariane Gordijn) 

Het Wijkberaad Bezuidenhout heeft op 21

maart opdracht gegeven voor de bouw

van het paviljoen. Het gebouw komt op de

plek waar nu twee oude zeecontainers

staan en die dienst doen als Haags Hopje.

Het paviljoen krijgt een woonkamer, keu-

ken, wc’s, opslagruimtes en een groot ter-

ras. De bouw start waarschijnlijk in mei,

afhankelijk van nog enige grondonderzoe-

ken en de planning van de aannemer. Tij-

dens de bouwperiode van ongeveer drie of

vier maanden zal het overgrote deel van

het Spaarwaterveld gewoon open zijn.

De bouw van het paviljoen is onder meer.

mogelijk gemaakt door enige subsidies

van de gemeente Den Haag en een grote

eigen bijdrage van de Stichting Wijkbe-

raad Bezuidenhout. (Illustratie: Ewoud

Blom).

Een mooie traditie wordt ook dit jaar voortgezet. In juni kan iedereen weer volop genie-

ten van de expositie Kunst ter Plekke in de Natuurtuinen de Groene Schenk, IJsclubpad 1.

Daar maken twaalf Haagse kunstenaars, volgens de organisatoren Cocky Hoek en Diny

Kuijer, de natuurtuinen en het wandelpad tot een zintuiglijke en esthetische belevenis. 

Als alles volgens plan verloopt, gaat na de zomervakantie het Bezuidenhout Paviljoen

op het Spaarwaterveld open.

Bouw Bezuidenhout Paviljoen begintParels

Benieuwd naar de passies, verzame-

lingen of bijzondere talenten van uw

wijkgenoten? U kunt de vele parels

in Bezuidenhout ontdekken tijdens

de Parelroute die dit jaar op zaterdag

11 juni plaatsvindt. 

Speciaal op deze dag stellen de parels

hun huis of atelier open voor het pu-

bliek. Dit jaar kunt u genieten van in

totaal 47 parels op diverse locaties

met onder meer kunst, sieraden, ge-

dichten, mind & body bootcamp, mu-

ziek, wijnhistorie en nog veel meer.

Kijk voor meer informatie op de Face-

book-pagina.

Ontdek de 

lokale parels 



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.

16

Buurthuis PuntZuid

Van Heutszstraat 12

2593 PJ  Den Haag

van... BezuidenhoutParels
Zaterdag 11 juni van 11.00 tot 16.30
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Bijzondere buur Caspar Wintermans

‘Ik adem het fijnstof van de eenentwintigste eeuw’

We spreken Caspar Wintermans in de Ko-

ninklijke Bibliotheek, een plek die volgens

hem van grote invloed is geweest op zijn

ontwikkeling. Hij is er kind aan huis. Alleen

al voor het boek over Korngold is hij er

voor archiefonderzoek naar schatting zo’n

vijfhonderd keer geweest. Bezuidenhout

bevalt hem, Den Haag als stad ook. Het

heeft niet de drukte van Amsterdam en

toch alle faciliteiten die een mens zich kan

wensen. En waar vind je zulke prachtige

duinen en strand? ‘Ik ben geloof ik tame-

lijk honkvast, woon al bijna vijftig jaar op

dezelfde plek. Eigenlijk mis ik hier niets. 

Albersen misschien, de cd-winkel die we

lang geleden in de Theresiastraat hadden.

Dat was een begrip. Ik maak mij eerder

zorgen over de luchtvervuiling als gevolg

van de toenemende verkeersstroom.’

Goede humeur

Het bezoek van Erich Wolfgang Korngold

aan Den Haag in 1929 was voor Winter-

mans het uitgangspunt voor zijn boek. ‘In

1929 stond hier vlakbij nog het Gebouw

van Kunsten en Wetenschappen. De toen-

malige intendant Jacob Meihuizen heeft

veel dirigenten en zangers van internatio-

nale allure naar Den Haag kunnen halen,

omdat wij de harde gulden hadden. Mei-

huizen heeft Korngold in 1929 uitgenodigd

zijn beroemde opera Die tote Stadt in Den

Haag te dirigeren. Ik vond veel recensies

over die uitvoering en in het gemeentear-

chief ontdekte ik ook nog eens foto’s die

gemaakt zijn na de generale repetitie. Ik

vind het heel bijzonder dat Korngold hier

was en heeft gelogeerd in hotel Bellevue

aan de Bezuidenhoutseweg.’

De muziek van Korngold is voor Winter-

mans een van de pijlers waarop zijn goede

humeur rust;het is geraffineerd, kleurrijk,

stuwend, prachtig, vakkundig gemaakt,

opwekkend en inspirerend. De schrijver

meent dat meer mensen baat bij zijn mu-

ziek zouden kunnen hebben. ‘Ik denk dat

mensen er beter van worden als ze klas-

sieke muziek horen en niet alleen naar

technopop luisteren, ik geloof heel erg in

de beschavende invloed van kunst.’ Zijn

boek komt op het juiste moment, want, zo

zegt Wintermans, Korngold is helemaal

terug. ‘Hij is een tijd weggeweest. Men

vond het lange tijd niet chique dat hij

filmmuziek componeerde voor Warner

Brothers. Korngold was in Europa heel po-

pulair in de periode 1910-1930. Toen hij als

Jood uitweek naar Amerika, kon hij als

componist in Hollywood in zijn onderhoud

voorzien. Dat is hem in Europa na de oor-

log kwalijk genomen.’

Twintig jaar werk

Wintermans’ fascinatie voor Korngold en

andere componisten uit de laatromantiek

gaat ver terug. Al in 1984 luisterde hij naar

een uitvoering van Die tote Stadt en was

meteen verkocht. Aan het boek is twintig

jaar gewerkt. Niet voortdurend, het kwam

geleidelijk tot stand. Wintermans noemt

het een poging zijn liefde voor muziek op

anderen over te dragen. Hij erkent vol-

mondig dat dit nogal idealistisch klinkt,

maar zo is het ook bedoeld. ‘Als je iets

goeds nastreeft, is de ervaring dat het ook

lukt. Het geld dat nodig was voor dit boek

is door verschillende stichtingen bijeenge-

bracht. De opbrengst gaat naar een goed

doel. Het is hard werken, maar ik haal mijn

plezier uit het resultaat; als mensen het

werk waarderen is het geslaagd.’

Behalve schrijver is Wintermans een ver-

woed lezer. Vooral Franse, Duitse en En-

gelse literatuur heeft zijn belangstelling.

Die leest hij niet zelden hardop, een ken-

merk van een goed boek is volgens hem

dat je niet moe wordt als je het hardop

leest. De Nederlandse literatuur zegt hem

minder, maar Couperus leest hij graag. Te-

levisie kijken doet Wintermans niet, wel

luistert hij graag naar de hoorspelen uit de

jaren zeventig en tachtig waarin hoorspel-

acteurs als Hans Veerman, Hans Karsen-

barg en Jan Borkus de hoofdrollen spelen.

Een wandelend anachronisme is hij abso-

luut niet. ‘Ik adem het fijnstof van de een-

entwintigste eeuw. Als iemand mij een

anachronisme zou noemen, zeg ik, nee, ik

hou mij bezig met dingen die zo goed zijn

dat ze ook nu nog jong zijn. Er is een groot

verschil tussen ouderwets en klassiek.

Klassiek is eeuwig jong.’

Door Paul van der Schoor

Caspar Wintermans houdt zich naar eigen zeggen bezig met dingen die zo goed zijn dat ze ook nu nog jong zijn.

Zoals zijn recent verschenen boek over de Weense componist Erich Wolfgang Korngold, waaraan hij twintig jaar

heeft gewerkt. 

Caspar Winter-

mans: ‘Ik geloof

heel erg in de be-

schavende invloed

van kunst.’ (Foto:

Koen de Lange)



Emmastraat 25a hk. Theresiastraat   

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

Iedere dag een compleet ontbijt 
incl. verse jus en koffie voor €6,95.
Op moederdag serveren we een luxe verwen ontbijt

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, gehaktballen, filet americain 

en tonijnsalade.

Wij bezorgen al uw broodjes

♥ 13 smaken verse thee

♥ Gratis WiFi

♥ Elke dag diverse nieuwe kranten en leesbladen

♥ Ook zondag geopend

♥ Een baby verschoontafel voor onze aller jongste gasten.

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 
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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Op deze bewolkte maandag zitten om

12.30 uur veertien mensen verwachtings-

vol met elkaar om tafel in het wijk- en

dienstencentrum. Ze speculeren volop wat

de kokkinnen hen vandaag voor zullen

schotelen. Want voor 6 euro krijg je hier ie-

dere maandag een heerlijke 3-gangen-

maaltijd met koffie toe. 

De sfeer is gemoedelijk en ik word als

nieuwkomer hartelijk opgenomen in de

groep. De maaltijdgroep bestaat al zo’n

vijftien jaar en kent een trouw aantal

vaste eters. De meeste komen uit Bezui-

denhout en Mariahoeve, maar soms

schuift er ook een bewoner uit Benoorden-

hout aan. Allen zijn de 70 lentes gepas-

seerd, maar oh, hoe graag zouden ze ook

wat jongere deelnemers om de tafel heb-

ben. Want de maaltijdgroep is er voor ie-

dereen. Incidenteel een vorkje meeprikken

is geen probleem, als je je van tevoren

maar even opgeeft. 

Dat heeft voor vandaag ook de dochter

van een vaste bezoeker gedaan. Ze laat

zich de maaltijd, net als de andere gasten -

waaronder dit keer ook de redacteur en de

fotograaf van Bezuidenhout Nieuws -

goed smaken. De kippensoep, het wortel-

champignon gerecht met aardappelblok-

jes, de kipschnitzel en het toetje van

griesmeel gaan er spreekwoordelijk in als

koek. 

Vers en gevarieerd

Vier kokkinnen en een vaste afwashulp

vormen de kern van de maaltijdgroep.

Allen zijn vrijwilligers en doen dit werk,

naar eigen zeggen, al jaren met veel ple-

zier. Vandaag koken Marian Tetteroo en

Hennie Coomans. Vanochtend zijn ze

samen al vroeg naar de winkel gegaan om

inkopen te doen. Dat zijn meestal de aan-

biedingen van het moment, ook om de

maaltijden zo betaalbaar mogelijk te hou-

den voor de deelnemers. Nadat de bood-

schappen zijn uitgepakt duiken de dames

de keuken in. Binnen de kortste keren

komen daar de meest heerlijke geuren

vandaan. ‘Altijd is alles vers en er wordt

veel gevarieerd’, roepen ze boven hun sto-

mende pannen. Vandaag staat er Hol-

landse pot op het menu, maar ook

gerechten uit andere culturen komen op

tafel; daarvan zijn de Indische maaltijden

het populairst. 

Met Kerst is er steevast een extra feestelijk

diner, dan wordt de tafel prachtig gedekt

en krijgt iedereen een cadeautje. Maar ook

met Pasen wordt er extra werk gemaakt

van de maaltijd. De deelnemers zijn zeer

tevreden over de menu’s die worden aan-

geboden. ‘Ik kan er twee dagen op teren’,

vertelt een enthousiaste mevrouw Kramer.

Zij roemt de organisatie, de smaakvolle en

gevarieerde maaltijden en de gezelligheid.

Mevrouw Mulder komt ook al vele jaren.

Met haar 93 jaar is zij niet zo’n grote eter

meer, maar dat geeft niet. Ze krijgt na af-

loop een plastic bakje mee met wat over is

en kan daar morgen nog een keer heerlijk

van eten. Hier wordt niets weggegooid. 

Nieuwe buur

De deelnemers onderstrepen dat het ook

heerlijk is om hier juist tussen de middag

te kunnen eten. Dan hoef je niet in het

donker over straat. En na de maaltijd kan

je nog even een boodschapje doen in de

Theresiastraat. 

Een gelukje is ook dat de nieuwe buur een

supermarkt is. De slimme kokkinnen zijn

al met het management van Hoogvliet in

gesprek over scherpe prijsafspraken en

daar lijken ze succes mee te boeken. Bin-

nenkort komt de manager een keer mee-

eten en hij heeft zelfs aangeboden om een

keer te zullen koken. De groep belooft nu

al heel eerlijk te zullen zijn in haar oordeel.

Dus de manager is gewaarschuwd: dat

moet lekker worden!

Overigens kan de maaltijdgroep nog vrij-

willige koks gebruiken. Het zou fantastisch

zijn als daar mensen bij zijn die goed thuis

zijn in de Indische keuken. 

Door Elles Pleijter

Maaltijdgroep Bezuidenhout

Smakelijk smikkelen voor een bescheiden bedrag 
Elke maandag wordt er door een enthousiaste groep vrijwilligers een 3-gangenmaaltijd gekookt voor 55-plussers

in het Wijk- en dienstencentrum aan de Johannes Camphuijsstraat. Bezuidenhout Nieuws prikte gezellig een

vorkje mee.

Wilt u ook een keer mee-eten in het

wijk- en dienstencentrum? Als u vóór

vrijdag 17.00 uur een kaartje bestelt

of koopt bij de receptie, kost u dat 6

euro. Geeft u zich op op de dag zelf

(maandag) dan kost een kaartje 7,50

euro. Met dieetverzoeken wordt be-

perkt rekening gehouden, maar alles

gebeurt in overleg.

Adres: Johannes Camphuijsstraat 25,

telefoon: 070 – 205 2560

Mevrouw Mulder (rechts) laat het zich smaken.

(Foto: Willem Verheijen)



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

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

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

Vraag vrijblijvend een offerte aan 

op www.alexandriabv.nl voor 

een van onze diensten.

ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS IS DE AANNEMER VOOR HET BEZUIDENHOUT

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

Tegen inlevering van deze bon een
broodje Dôner voor 3 euro, één broodje
per bon (alleen afhalen) 070-347 10 42.
www.snackgul03.nl - Pahudstraat 156 

Snack GUL 03

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!

Mondriaan Hospitality 

Campus geopend

De scholen van ROC Mondriaan aan de Koningin Marialaan en de

Helenastraat zijn vernieuwd. Gezamenlijk vormen ze de Mondri-

aan Hospitality Campus. 

Na een dik jaar renoveren opende burgemeester Jozias van Aart-

sen op 7 maart de campus, die onderdak biedt aan vier scholen: In-

ternational Hotel and Management School, Toerisme en Recreatie,

Orde en Veiligheid en Horeca en Facilitaire Dienstverlening. Naast

deze scholen herbergt de campus ook een nieuwe onderwijsom-

geving: Invitez – The Hague Hospitality Experience Centre. Deze lo-

catie bevat vier verschillende restaurants, twee vergaderruimtes,

vijf hotelkamers en natuurlijk goed uitgeruste theorielokalen en

studentenfaciliteiten. 
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Hugo, Malika, Louna en Benjamin uit

groep 3b mogen vandaag een half uur-

tje eerder uit de les om in de school-

tuin van de Nutsschool aan het werk

te gaan. Dat doen ze onder begelei-

ding van een ouder. Dit keer is dat

Karin Harmsen. 

De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout zal ook dit jaar weer aanwezig zijn op het

festival Dag van de Aarde. Dit evenement, waarin bewuster en duurzamer leven cen-

traal staat, vindt plaats op 22 en 23 april in de Christus Triumfatorkerk.

Harmsen heeft wortelzaad bij zich dat

de kinderen in de grond mogen stoppen.

In hetzelfde bed wordt binnenkort ook

rucola gepoot. De spinazie, veldsla,

pluksla en radijs zitten er al in. De laat-

ste groentesoort deed het vorige jaar

goed, net als die ene bloemkool en cour-

gette, vertelt Harmsen. ‘Leuk als er

straks geoogst kan worden en ieder kind

weer een zelf geteelde radijs mee naar

huis kan nemen.’ Zo ver is het nu nog

niet, maar er kan wel al volop worden

geroken aan de tijmstruik en geproefd

van de bieslook. Benjamin en Louna vin-

den de Chinese bieslook beduidend lek-

kerder dan de Nederlandse variant.

Malika en Hugo hebben al een plan hoe

ze het net dat op de aardbeienplanten

ligt, met takken hoger kunnen maken.

Op een andere plek in de tuin worden

sugarsnaps en peultjes onder een plastic

fles geteeld. ‘Waarom is dat?’, wil Louna

weten. ‘Ter bescherming’, leren ze van

Harmsen, ‘want vogels en andere dieren

zijn dol op jonge plantjes.’ Dat zaadjes

zich door de lucht kunnen verspreiden,

vinden Hugo en Malika tot nu toe het

leukste dat ze door de schooltuin heb-

ben geleerd. Harmsen: ‘Kinderen krijgen

respect voor de natuur en zien nu waar

hun voedsel oorspronkelijk vandaan

komt.’

Wilt u weten hoe u uw woning kunt ver-

duurzamen of heeft u tips hoe andere

wijkbewoners dat zouden kunnen doen,

kom dan vooral naar de stand van de

werkgroep Duurzaam Bezuidenhout.

Maar ook anderszins is de Dag van de

Aarde een bezoek natuurlijk zeker

waard. Op vrijdag 22 april wordt er afge-

trapt met een lezing van Maurits Groen,

volgens dagblad Trouw in 2015 de Duur-

zaamste Nederlander. 

Op zaterdag 23 april van 10:00 tot 15:30

uur is er een informatiemarkt en kunnen

er tal van workshops worden gevolgd.

Dat varieert van hoe om te gaan met

afval, het deelnemen aan een energy-

party, het in bloei krijgen van uw eigen

straat of tuin, zelf zeep maken, het fos-

sielvrij maken van Den Haag, of het

composteren van uw groente-, fruit- en

tuinafval.

Daarnaast kunt u van 12:00 tot 13:00

uur voor 5 euro genieten van een vege-

tarische lunch verzorgd door twee Syri-

sche vluchtelingen die eerder in het

voormalige ministerie van SZW hebben

gewoond en nu een horecaopleiding in

de wijk volgen. 

Niet te missen is ook de ‘art from scrap’-

wedstrijd waarbij leerlingen van diverse

basisscholen uit de wijk laten zien hoe

ze van rommel en troep kunst hebben

weten te maken. De resultaten worden

beoordeeld door een heuse jury. Om

12:45 uur is de prijsuitreiking. 

Zie voor meer informatie:

www.earthdaynetherlands.com

Door Werkgroep Duurzaam 

Bezuidenhout

Louna, Benjamin, Hugo en Malika samen met

Karin Harmsen. (Foto: Fred Geelen)

Dag van de Aarde 2016

Duurzaam Bezuidenhout

Tuinieren op school 



Schoonheidssalon Nollie Kleijheeg

Hammam Face Lifting Mini 
€ 50,-

Tijdelijk inclusief gratis luxe oogbehandeling

        l Grondige, huidvriendelijke reiniging van de huid

        l Een warme kleipakking: verzorgend en zuiverend

        l Pittige droge massage van gezicht, hoofdhuid en oren

        l Aangename, ontspannen gezichtsmassage met warme Arganolie

      www.salonnolliekleijheeg.nl - 06 23659531



EXPAT Page

Did you 
know that…

● ● ● 728 residents and entrepre-

neurs in Bezuidenhout East participa-

ted in a survey about the redesign of

the public squares? The high response

of over 9 percent shows that resi-

dents are engaged in this subject. The

themes of 'Green' and 'Stay' scored

especially well. For all results see

www.pleinenbzh.nl.

● ● ●  at the end of March 413 resi-

dents were connected to the new

neighborhood app Nextdoor? In this

app Bezuidenhout is divided into

North, East and Central. The messa-

ges range from reporting suspicious

persons in a given area to offering a

free bread machine.

● ● ●  Sunday, June 5th is Bunkerdag?

A walk along the bunkers in the

Haagse Bos will be organized on this

day by Stichting 3 maart 1945.

● ● ●  the bowling alley at the corner

of Van Heutszstraat / Loudonstraat

will celebrate its fifth anniversary on

April 22? Needless to say, this will be

done in French style.

● ● ●  from the 2nd of May on you can

park freely throughout Bezuidenhout,

provided you are in the possession of

a parking permit for one of the

streets in the neighborhood? At pre-

sent, Bezuidenhout Middle and East

are divided into four parking areas.

That will be one area in the near fu-

ture.

For more news check

www.bezuidenhout.nl

Local, green and empowering

Bezuidenhout fund, which helps to fi-

nance a variety of projects designed to

improve the district socially, has a new

approach. In the past they submitted a

request for funding to help realize a pro-

ject. Now, projects are first identified

and then people are asked to donate.

The approved projects are posted on the

website where people can vote for a pro-

ject by paying a minimum of five euros.

By using this crowdfunding approach, it

becomes clear which projects collect

enough money to run. The fund has al-

ready contributed to a number of local

projects including a toilet in the grounds

of the nature garden, skates on the ice

rink and musical performances during

the Earth Day celebration in the Christus

Triumfatorkerk.

Check bezuidenhoutfonds.nl

Bezuidenhout fund new approach
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If I hear of something cool

and slightly courageous in

Bezuidenhout, chances

are it’s at PuntZuid. So is

the case with Vrolijk

Werk, a non-profit started

by Sandra Burggraaf. This

fledgling Foundation,

housed in PuntZuid at Van Heutsz-

straat 12, is a social business concept

that empowers women, honors the en-

vironment and contributes to the local

economy by producing and selling

woolen products.  

‘Vrolijk Werk creates a safe and friendly

workspace for women who, for various

reasons, can not participate in the re-

gular workforce’, explained Daphne van

den Berg, their Marketing Coordinator.

‘Participants create products from start

to finish - a process which is both hea-

ling and empowering.’

This is not a self-help crash course, but

a methodical, year-long process that

follows the natural rhythm of the sea-

sons. And Vrolijk Werk doesn’t cut any

corners. Local sheep in Delftse Hout are

sheared in the summer and the wool is

cleaned and prepared in the studio. In

the fall, they harvest flowers and leaves

from the ‘paint garden’ located in 

Mariahoeve, and dye the wool with

these natural colors. 

Late fall and winter are all about fel-

ting in a ‘gezellige’ atmosphere - ma-

king products that are sold to support

the Foundation. By the time spring rolls

around, it’s time to prepare the soil in

the paint garden, sew the seeds and

begin the process anew.

Vrolijk Werk will have a stand at the

Earth Day festival in the Christus Tri-

umfatorkerk on Saturday, April 23rd, 10-

15:30. Visit them online at: 

http://www.stichtingvrolijkwerk.nl/

By Kristin Anderson 

www.authorkristinanderson.com
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De herbergen Nieuw Oost-Inje en Het

Bonte Koetje* waren in de zeventiende

eeuw al twee populaire rustpunten aan

Die Weghe Besuyde den Houte. Langs dit

voormalige grafelijke zandpad, dat later de

naam Bezuidenhoutseweg zou krijgen,

vestigden zich in de achttiende uitspan-

ningen met welklinkende namen als

Boschhek, Hotel Bellevue, De Zwaan, De

Hollandsche Tuin, De Roos, De IJzeren Man

en Het Fortuin.

In de negentiende en twintigste eeuw

volgden meer cafés, restaurants en hotels.

De horeca-ondernemers dankten hun

klandizie aan het steeds drukker wor-

dende verkeer op de verbindingsweg tus-

sen Den Haag en Leiden. Ook talloze

Hagenaars, die in hun vrije tijd een wande-

ling door het Haagse Bos maakten, streken

regelmatig neer in deze gelegenheden of

op hun terrassen.

The Twilight Kids

De Hertenkamp was het stamcafé van veel

ouderen. Ook het in 1928 geopende bo-

dega-restaurant De Hermitage**, geves-

tigd in de onderpui van een herenhuis

ontworpen door de architect Van Liefland,

trok een wat ouder publiek. In Den Hout

konden de bezoekers tijdens de maaltijd

of een drankje communiceren met andere

gasten, want op elk tafeltje stond een tele-

foontoestel. Hier trad ook het zigeuneror-

kest van Tata Mirando regelmatig op. En In

de jaren '60 werd er op zaterdag- en zon-

dagavond door de jeugd gedanst op mu-

ziek van The Twilight Kids. Jeugdige

stappers vonden elkaar ook in Bosch- en

Veldzicht, waar de nauwelijks verlichte bo-

venzaal zich uitstekend leende voor in-

tieme ontmoetingen.

Hotel-café-restaurant Carlton had een

feeëriek verlicht terras. Het terras van De-

Vijverhof was piepklein, maar de zaak be-

schikte als compensatie over een zaaltje

voor bijeenkomsten van verenigingen. Rief

had zich gespecialiseerd in het onderbren-

gen van pensiongasten. Boschzicht was

een gezellig cafeetje voor de kleine man. In

café-restaurant Boschlust*** vonden gere-

geld recepties en dinersplaats waar ook

voorname en algemeen bekende gasten

verschenen. Daardoor genoot dit etablis-

sement een zekere naam in het roddelcir-

cuit. Herberg Boschlust, iets verderop

langs de Bezuidenhoutseweg, was met

zijn grote terras en speeltuin vooral popu-

lair bij gezinnen met kinderen.

Het Haagse Bos

Inmiddels zijn al deze horecagelegenhe-

den langs de Bezuidenhoutseweg verdwe-

nen. Dit kwam onder andere door de

verlegging van doorgaande wegen, bij-

voorbeeld naar de Benoordenhoutseweg

met een aansluiting op wat nu de A44 is.

Ook verdwenen zijn drie ooit vermaarde

gelegenheden in het Haagse Bos. Om te

beginnen was daar de Tent in het Bos. Dit

etablissement was alleen toegankelijk

voor leden van de Buitensociëteit De Witte

met hun gezinnen. Maar ook mensen van

buiten vonden hun weg naar deze locatie

vanwege de openbare concerten van de

Koninklijke Militaire Kapel op zondagmid-

dag en woensdagavond. Iets verderop in

het bos lag de uitspanning Het Rad van

Avonture.

De geschiedenis van de derde pleister-

plaats, Het Roomhuis, begon in de vijf-

tiende eeuw. Toen plaatsten de Graven van

Holland aan het eind van hun jachtgebied,

bij de grens met Wassenaar,een hek met

portierswoning om stropers en houtdie-

ven tegen te houden. Vele jaren later gin-

gen de bewakers van Het Boschhek de

langstrekkende, dorstige wandelaars voor-

zien van afgeroomde melk. De tot uitspan-

ning uitgegroeide portierswoning kreeg

daarom de naam Roomhuis-Boschhek.

Door de toenemende belangstelling van

het publiek werd het etablissement uitge-

breid met een serre en een ruim terras. In

de volksmond werd het ook wel Willems-

oord genoemd. Deze naam dankte het aan

koning Willem I (1772-1843), die in de

zomer op Paleis Huis ten Bosch verbleef en

zijn dagelijkse wandelingen door het

Haagse Bos onderbrak met een bezoek

aan het Roomhuis-Boschhek. Voor het be-

dienend personeel was het dus bijna elke

dag Koningsdag.

Door Carel Wiemers (tekst en illustratie)

* Het Bonte Koetje, gelegen schuin tegenover De

Carpentierstraat, moest in 1928 plaats maken

voor café-restaurant Zomerzorg, dat in 1939 werd

opgedoekt.

** De Hertenkamp is in 1968 gesloopt. 

*** Boschlust moest in 1971 zijn deuren sluiten.

Bezuidenhoutseweg e.o. 

was ooit een bruisend uitgaansgebied

De Bezuidenhoutseweg was ooit het cen-

trum van een bruisend uitgaansleven.

Vooral langs en in het Haagse Bos groeide

vanaf de zeventiende tot aan de twintig-

ste eeuw het aantal eet- en drankgele-

genheden gestaag. 

Roomhuis-Boschhek

in 1932. Kort daarna

werd hier, vlakbij Pa-

leis Huis ten Bosch,

het flatgebouw Châ-

teau Bleu gebouwd.



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

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

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op (070) 3477297

Dierenzorg
Den Haag

Hondenuitlaatdienst
&

Kattenzorg aan huis
dierenzorgdenhaag.nl 

0650435670

TIMBER
INSTALLATIE EN ONDERHOUDSBEDRIJF

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

Loodgieterswerk

Dakwerk

CV Installatie

Verbouwingen

Totaal onderhoud

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Rioolvernieuwing, straatherinrichting, parkeerproblematiek

en groenvoorziening in Bezuidenhout-Oost Fase 2.

Dit zijn ingrijpende zaken die op korte termijn in uw 

straat gaan plaatsvinden. Voor meer informatie kijk op

www.bezuidenhout.nl bij de tab Bouwen & projecten.

Praat en denk mee over uw straat en kom op

25 april om 19.30 uur naar het wijkcentrum, 

Johannes Camphuijsstraat 25.
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Knuffelboom

Ik maak mij zorgen om mijn boom. Het

is niet echt mijn boom, maar hij staat

wel pal voor mijn huis, al die jaren dat

ik in Bezuidenhout woon. Ik kijk er altijd

tegenaan, dus is het toch een beetje

mijn boom. 

Het is niet de eerste keer dat ik mij zor-

gen maak. Een paar jaar geleden viel

mijn boom ten prooi aan een fikse

snoeibeurt; kandelaberen heet dat. Hij

heeft het overleefd, maar het ziet er

niet uit, zo’n boom in de vorm van een

kandelaar. Gelukkig zijn de takken al-

weer aardig uitgegroeid. Mijn boom

lijkt weer een beetje op een boom.

Maar nu. Dat nieuwe riool. Een kaal-

slag, rond de Stuyvesantstraat richting

Laan van NOI. ‘Alles kan ik verdragen’,

dichtte Rutger Kopland, maar jonge sla,

net geplant, in vochtige bedjes, nee,

daar kon hij niet tegen. Ik kan ook veel

hebben, maar die stompjes van pas af-

gezaagde boompjes, vers zaagsel er

nog om heen, nee.

‘Het graven voor de aanleg van het

nieuwe riool in de straten is een aan-

slag op het wortelgestel van de aanwe-

zige bomen’, staat er in plannen van de

gemeente. En veel bomen zijn ziek of er

slecht aan toe. Weg ermee dus. Er

komen nieuwe bomen voor in de

plaats. Volgens een beplantingskaart

staan er straks onder meer liquidambar

Buurman John

styracyflua’s (Paarl) langs de Stuyvesant-

straat en gleditsia triacanthos (Sun-

burst) in de Maystraat, om maar eens

een paar bekende bomen te noemen.

Een dragline sleept de gesneuvelde

stammen in grote stapels rond een

boom die wel was blijven staan, op het

pleintje middenin de Stuyvesantstraat.

‘Waardevolle bomen en boomstructuren

zullen zoveel mogelijk worden ingepast’,

schrijft de gemeente.

Is er dan nog hoop voor mijn eigen

boom?

Op een kaart met alle bomen van Bezui-

denhout-Oost staan rode en groene

stippen. Rood zijn ‘waardevolle bomen’.

Groen zijn gewoon ‘bomen’. Niet waar-

devol, waardeloos dus eigenlijk.

Een paar plekken in de buurt kleuren

rood, de meeste straten hebben groene

bomen. De oude kastanje op het pleintje

voor mijn huis kleurt gelukkig rood,

maar mijn eigen boom? Groen. Waarde-

loos. Ten dode opgeschreven.

Ik ben geen treehugger. Ik praat ook niet

met bomen, want ze luisteren nooit en

zeggen ook niets terug. Maar tegen de

tijd dat mijn straat toe is aan een nieuw

riool, sla ik mijn armen toch maar even

om mijn boom, voordat ik de wijk voor

een tijdje ontvlucht. Want alles kan ik

verdragen, maar het stompje van mijn

eigen boom, met vers zaagsel erom-

heen, nee.

Wist u dat…
● ● ● de gemeente ondernemers en

particulieren zoekt met een plan voor

een duurzaam initiatief op ’t Oor, een

terrein aan de Loolaan? De partij met

het beste idee mag het terrein huren.

Tot 9 mei kunt u een globaal plan naar

de gemeente sturen.

● ● ● u vanaf begin mei in heel Bezui-

denhout vrij kunt parkeren, mits u in

bezit bent van een parkeervergunning

voor een van de straten in de wijk? Op

dit moment zijn Bezuidenhout-Midden

en –Oost nog opgedeeld in vier par-

keergebieden. Dat wordt nu dus één

gebied.

● ● ● dat het zondag 5 juni Bunkerdag

is en dat op die dag de Stichting 3

maart 1945 een wandeling langs de

bunkers in het Haagse Bos organiseert?

● ● ● 728 bewoners en ondernemers in

Bezuidenhout-Oost hebben meege-

daan aan een enquête over de herin-

richting van de pleinen? De respons van

ruim 9 procent getuigt, volgens de

Werkgroep Pleinen Bezuidenhout-Oost,

van een grote betrokkenheid van de be-

woners bij het onderwerp. Vooral de

thema’s 'Groen' en 'Verblijven' scoorden

zeer goed. Kijk voor alle resultaten op

www.pleinenbzh.nl.

● ● ● eind maart al 413 wijkbewoners

waren aangesloten op de nieuwe 

buurtapp Nextdoor? Hierop is Bezui-

denhout verdeeld in Noord, Oost en

Midden. De berichten variëren van het

melden van verdachte personen in een

bepaald gebied tot het aanbieden van

een gratis broodmachine. 

● ● ● het ‘Boulodrome sous les plata-

nes’ op 22 april haar vijfjarig bestaan

viert? Bij de jeu de boulesbaan op de

hoek van de Van Heutszstraat/Loudon-

straat speelt niet alleen het spelele-

ment een belangrijke rol, maar ook de

sociale contacten. Uitaard wordt het

eerste lustrum in Franse sfeer gevierd.

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 The-

resiastraat, op woensdag 27 april. Met ongeveer 5.000 mensen was de vrijmarkt vorig

jaar een spetterend succes en een zeer gezellige boel.

Net als altijd wordt het ook dit jaar op Koningsdag weer een

groot feest op het Spaarwaterveld. Naast de vrijmarkt zijn er

tal van activiteiten. Zo kunnen kinderen zich laten schminken,

meedoen aan een breakdance 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 profes-

sionele verkopers worden toegelaten. Ook de verkoop van

voedsel en drank is niet toegestaan. (Foto: Willem Verheijen)



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.

Oog voor detail
Het detail in de vorige editie is door niemand herkend.

Een lezer meende een brievenbus aan de Bezuidenhoutse-

weg te herkennen. Het gaat echter om een brievenbus

aan de 2e De Carpentierstraat 256. De boekenbon ter

waarde van 15 euro wordt dit keer dus niet uitgereikt.
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Minister Blok klust mee
De Van Hoogstratenschool deed op 11 maart weer mee met de landelijke

actie NLdoet. Ongeveer 25 zeer enthousiaste vrijwilligers, inclusief minis-

ter Stef Blok, staken de handen uit de mouwen om het groene school-

plein voorjaarklaar te maken. Wilgentenen werden gevlochten,

borderpalen geplaatst, tuintjes aangeharkt, viooltjes geplant, kruiden-

tuinbakken verzorgd, een hek met klimop geplaatst, het kippenhok opge-

schoond en een nieuwe laag houtsnippers aangebracht. Kortom, het

groene schoolplein ziet er weer schitterend uit dankzij deze actie. (Foto:

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

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

SUPER AANBIEDING

20% KORTING
OP PROFESSIONELE LAKVERF 
VAN SIGMA EN BOONSTOPPEL

Actie geldig van 15 juni t/m 31 juli 2016.

Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97
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Krant niet ontvangen, 

laat het ons weten

Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant
voor Bezuidenhout-Midden, -Oost en 
–West. De krant verschijnt 5 keer per jaar
in een oplage van 10.500 exemplaren. 
Bezuidenhout Nieuws 53 wordt bezorgd
in de week van 23-30 september. Dead-
line kopij en advertenties: 7 september.

Redactie

Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 
Marjon Damen, Roeland Gelink, John
Hermse, Mark Hoogland, Ellis Pleijter,
Paul van der Schoor,  Evelien ter Meulen,
Christof Thöne, Rabia Yesildag.

Fotografie

Koen de Lange, Willem Verheijen.

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: Kinderen op de social sofa in 

Bezuidenhout-West. (Foto: Rabia Yesildag)

Inhoud
Colofon

Foto-impressie van Pareldag

Omwonenden woontorens nog ontevreden  

Bezuidenhoutfestival in beeld

Voorlopige plannen fase 2 in Oost bekend

Bijzondere buur: Gérard Lemaître

Voormalig ministerie krijgt kleur 

Stichting Vrolijk Werk

Bouw Bezuidenhout Paviljoen begonnen

Metamorfose World Trade Center

Spreek Nederlands Dag

Wijkbegroting nog weinig transparant

De wijkagent over veilig op vakantie

Duurzaam Bezuidenhout

Panorama Bezuidenhout geen lang leven beschoren

Bezuidenhout-West, een bijzonder broertje

Nieuws uit West
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www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

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

TURKS RESTAURANT

Een gezellig familierestaurant 

sinds 1980, het adres voor de rijke

Turkse keuken en gastvrijheid.

Theresiastraat 208 - 2593 AV  Den Haag

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

Welkom bij de mooiste 
en goedkoopste 

supermarkt 
van Den Haag!

Theresiastraat 145, Den Haag

 Meer dan 80 PrijsKrakers 
per week!

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

Verse pizza, naar wens 
afgebakken in een traditionele 
steenoven.

Verse sushi, ter plekke bereid 
van superverse ingrediënten.

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

Verse maaltijden: 
Surinaams, oosters en Indisch. 



47 Parels zorgden ervoor dat er weer veel te bewonderen viel tij-

dens de achtste editie van de Parels van Bezuidenhout op 11 juni. 

Ze ontvingen ongeveer 2.000 bezoeken. Foto’s: Koen de Lange.

Parels
1 2

3

4

5

6

7

1. Dutch Bees 

2. Katalin Kovats

3. Nico Piket

4. Will Snijders

5. Ingo Wewer

6. Daniëlle Davidson

7. Lilian Spoelstra
5
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trekken 2.000 bezoeken
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Van Alphenstraat 60a
2274 NC  Voorburg
070 383 42 62 - 06 547 412 60

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

AUTO SERVICE MULDERS
PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK

BANDEN – A.P.K – BEURTEN

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

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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‘Bij ons om de hoek? Midden in de straat,
zul je bedoelen! We worden compleet in-
gesloten!’ Zo reageert Tom Huijser op de
vraag wat hij vindt van de vier woontorens
die projectontwikkelaar ReshapeProper-
ties wil neerzetten langs de Juliana van
Stolberglaan en de Koningin Marialaan.
Huijser woont op de hoek van de Wilhel-
minastraat. De vier complexen met 146
woningen komen pal tegenover hem en
zijn buren te staan, en aan de zijkant.
Aan de hand van de tekeningen heeft
Huijser met witte verf op de tegels aange-
geven waar de nieuwe flats straks komen
te staan. ‘Het zijn prachtige gebouwen, ik
zou er zo willen wonen, en ze zijn een hele
verbetering voor de wijk, want we raken
van een hoop grauwe toestanden af’, zegt
Huijser, doelend op de leegstaande kan-
toorgebouwen. ‘Maar: het wordt te hoog
en het komt te dichtbij.’
Met ruim 28 meter worden de gebouwen
10 meter hoger dan het huidige kantoor.
Huijser laat zien dat tegenover zijn huis de
rooilijn ruim 6 meter naar voren komt. ‘En
dan komen er aan die kant ook nog bal-
kons van 2,5 m, waardoor het nog dichter

op ons komt. Die mensen kunnen straks zo
bij ons naar binnen kijken.’

Aanpassingen

Na enige vijven en zessen heeft Reshape
de plannen aangepast: de drie woonto-
rens die aan de Juliana van Stolberglaan
komen, worden drie meter naar voren ge-
schoven: verder bij de huizen aan de Em-
mastraat en Wilhelminastraat vandaan.
‘Aan de voorkant houden we dan nog een
beetje groen over. Verder kon niet, want
dan zouden de gebouwen pal aan de
straat komen te staan’, zegt Sven Mathijs-
sen van ReshapeProperties. Minder bouw-
lagen zitten er volgens projectontwik-
kelaar niet in: dit zou ten koste gaan van
het aantal appartementen, waardoor het
project niet meer te betalen is. ‘Met deze
aanpassingen denken we dat het plan al-
leen maar beter wordt’, zegt Mathijssen.
‘Dit kunnen we goed uitleggen.’
ReshapeProperties kwam de bewoners
ook al tegemoet door voor een lichtere
kleur steen te kiezen en de ingangen van
de ondergrondse parkeergarages naar de
zijkanten van het complex te verplaatsen.

Maar de bewoners van de Wilhemina-
straat zijn bij monde van Tom Huijser nog
niet tevreden. ‘Het is een begin, maar het
is nog niet acceptabel.’ Want de woonto-
ren die pal tegenover zijn huis komt,
wordt niet verplaatst. Dit appartementen-
blok komt met de voorkant aan de Konin-
gin Marialaan, en daar is volgens
Mathijssen geen ruimte.

Steen des aanstoots

Naar voren schuiven van de drie woonto-
rens aan de Juliana van Stolberglaan zou
de woningen erachter ook meer zon kun-
nen geven, maar Huijser is er nog lang niet
gerust op. Hij laat de hoek van het huidige
gebouw zien aan de kant van de Emma-
straat, waarlangs de zon nu nog vaak zijn
achtertuin in kan schijnen. ‘Straks krijgen
we aanmerkelijk minder zon.’ De bewo-
ners vrezen straks ook niet meer rustig in
de tuin of op het balkon te zitten omdat er
tussen de gebouwen openingen komen
naar de drukke Juliana van Stolberglaan,
dus geluidsoverlast.
Nog een steen des aanstoots: de parkeer-
plekken voor bezoekers: daarvoor komen
in- en uitritten in de Wilhelminastraat, dus
moet het eerste stukje van deze straat
tweerichtingsverkeer worden. ‘We zijn een
doorgaande route voor fietsers en wande-
laars’, geeft Huijer aan. ‘Vanuit het Beatrix-
kwartier gaan mensen naar de Albert
Heijn en nog verder, naar het Haagse Bos.
De straat is al zo smal, met al die auto’s
wordt het gevaarlijk.’

Het bewonerscollectief ontving al 67
handtekeningen van de bewoners uit de
wijk die tegen de plannen in de oorspron-
kelijke vorm zijn. Mathijssen zegt het her-
ziene ontwerp binnenkort met de meest
betrokken bewoners te zullen bespreken.
Houden deze bezwaren, dan zullen ze zich,
ondersteund door het wijkberaad, tegen
de plannen blijven verzetten, kondigt Huij-
ser aan. ‘Desnoods tot aan de Raad van
State.’

Door John Hermse

Woontorens Juliana van Stolberglaan/Koningin Marialaan

Omwonenden nog niet tevreden na aanpassing plannen

Bewoners van de Wilhelminastraat en omgeving lopen te hoop tegen de vier woonto-

rens die bij hen in de straat gaan verrijzen. De gebouwen worden te hoog en komen te

dicht op hun woningen te staan. Inmiddels heeft de projectontwikkelaar de plannen

enigszins aangepast.

Artist impression van het woontorencomplex. 

(Illustratie: ReshapeProperties)



Stuyvesantplein 56-59
2593 EM  Den Haag 

070 385 73 83 
www.sparangela.nl

Hele JAAR open!

Bezorgservice tegen het

kleine bedrag van € 4,50.

Deze actie loopt van 16 juni t/m 17 aug.

Buurthuis PuntZuid

Van Heutszstraat 12

2593 PJ  Den Haag

Noteer vast in uw agenda:

27 augustus - spetterend buurtfeest .... 
     met live muziek, catering en 

     demonstraties. Gratis toegang

25 september - open atelierroute ...

en binnenkort als try out eens per maand 

een rommelmarkt.

Kijk op www.puntzuid.nl voor een overzicht 

van onze activiteiten

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



Ging dit jaar op Koningsdag de vrijmarkt

op het Spaarwaterveld vanwege slecht

weer niet door, op 18 mei waren de weer-

goden het Bezuidenhoutfestival een stuk

gunstiger gezind. Klein en groot vermaak-

ten zich prima bij tal van attracties. En bij

de foodtruckers was het zelfs tot in de late

uurtjes druk. (Foto’s: Willem Verheijen)
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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.

 

Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

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

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

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

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

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

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

Voor informatie: 

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

(Advertentie)

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

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

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

Vraag vrijblijvend een offerte aan 

op www.alexandriabv.nl voor 

een van onze diensten.

ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS IS DE AANNEMER VOOR HET BEZUIDENHOUT
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De inloopavond in het Wijk- en Diensten-
centrum aan Johannes Camphuijsstraat
was druk bezocht. Op twee tafels had de
gemeente plattegronden neergelegd met
de voorlopig ontwerpen voor de riolering
en de herinrichting in fase 2 (zie ook
kader). Bewoners konden vragen stellen
aan medewerkers van de gemeente en op
formulieren hun mening geven over drie
varianten: voor maximaal en minimaal
parkeren en een tussenvorm daarvan. Op
dit moment zijn erin de straten van fase 2
samen 837 parkeerplaatsen. Afhankelijk
van de variant die wordt uitgevoerd, zijn
dat er straks 864, 886 of 959. In alle vari-
anten van de gemeenten komen er dus
meer parkeerplaatsen dan nu het geval is.
Behalve het aantal parkeerplaatsen staat
in de voorlopige ontwerpen ook waar
bomen blijven staan, dan wel gekapt of
geplant worden. 

‘Schande!’

Een groepje bewoners uit de Van Rees-
straat is niet enthousiast over de plannen
van de gemeente: ‘De bomen zijn de
schoonheid van onze straat. En in alle vari-
anten die de gemeente hier vanavond pre-
senteert, verdwijnen die bomen. Een
schande!’ Om de gemeente tot andere ge-
dachten te brengen, hebben de bewoners
zich als straat georganiseerd: ‘Samen
hopen we meer voor elkaar te krijgen dan
wanneer iedereen zich apart bij de ge-
meente meldt. Maar vanavond is er eigen-
lijk alleen ruimte om even te kijken en
krijgen we nog weinig antwoorden op
onze vragen.’ 
Bewoners uit de Altingstraat zijn positie-
ver over de voorlopige plannen van de ge-
meente: ‘Ondanks een kleine daling blijft
het aantal parkeerplaatsen voor onze
straat nagenoeg gelijk en de bomen blij-
ven gelukkig behouden.’
Een bewoner komt uit een deel van de
Carel Reinierszkade dat pas in fase 3 aan

de beurt is: ‘Het ligt voor de hand dat de
herinrichting van ons deel vergelijkbaar
zal zijn met het deel van de straat in fase
2. Daarom vond ik het belangrijk om van-
avond te gaan kijken wat de plannen zijn.
Ik vind het echter lastig dat de presentatie
nergens verkrijgbaar is. Ik kan alleen langs
de tafels lopen en moet alles onthouden.’

Fase 2 of fase 3?

Opvallend is dat voor sommige bewoners
nog niet duidelijk is of hun straat in fase 2
of fase 3 aan de beurt gaat komen. Dat
geldt bijvoorbeeld voor enkele bewoners
uit de Van Heutszstraat: ‘Eerst zou onze
straat nog niet aan de beurt zijn, later
weer wel. In de uitnodigingsbrief van de
gemeente was het ook niet duidelijk. Dus
zijn we vanavond toch maar gaan kijken.’ 
Ook voor deze bewoners blijkt het groen
in de woonomgeving belangrijk: ‘Er staat
een mooie boom voor ons huis. We hopen
dat die blijft, maar het is nog niet zeker.
Verder heeft de gemeente drempels gete-
kend voor de verkeersveiligheid, maar dat
is helemaal niet nodig. Parkeervakken in
plaats van fileparkeren vinden we wel een
heel goed idee.’

Planning en besluitvorming

Fase 2 betreft de volgende straten: Van
Reesstraat, Sibergstraat (noord), Van
Heutszstraat, Rooseboomstraat, Pijnacker
Hordijkstraat, De Sillestraat (noord), Van
Lansbergestraat, Altingstraat, Merkus-
straat (noord), Cornelis van der Lijnstraat

(oost), Carel Reinierszkade (oost), Stuyve-
santstraat (noord).
De Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO)
van de gemeente meldde begin juni dat er
met acht van de dertien straten gesprek-
ken zijn geweest. De gesprekken met de
bewoners worden gevoerd door de ont-
werpers van de gemeente en een verte-
genwoordiger van het stadsdeel. De
resultaten van de gesprekken, plus alle re-
actieformulieren en e-mails die zijn bin-
nengekomen, worden betrokken bij de
afronding van de ontwerpen. De afge-
ronde ontwerpen worden gepresenteerd
op een informatieavond begin juli. 
Op deze avond worden ook de afgeronde
ontwerpen voor de pleinen in fase 1 en 2
gepresenteerd. Het gaat hierbij om: Stuy-
vesantplein, plein Loudonstraat/Van
Heutszstraat, grote plein De Sillestraat,
plein Van Lansbergestraat/Cornelis van
der Lijnstraat en
plein Stuyvesantstraat/Hendrik Zwaarde-
croonstraat.
Na de informatieavond krijgen bewoners
twee weken de tijd voor een reactie. In
september neemt het college van burge-
meester en wethouders een besluit over
fase 2. De uitvoering start naar verwach-
ting rond de zomer van 2017.

Door Marjon Damen

11

Gemeente maakt voorlopige plannen
fase 2 in Oost bekend

De Hendrik Zwaardecroonstraat, opgeknapt in

fase 1, ligt er weer fraai bij. (Foto: Koen de Lange)

In een groot deel van Bezuidenhout-Oost

wordt de openbare ruimte aangepast. Tij-

dens een inloopavond op 12 mei presen-

teerde de gemeente de voorlopige

plannen voor de herinrichting van fase 2. 



KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Kwaliteit 
wint 
altijd!

TERRAS - LUNCH - BORREL - DINER

LOUISE DE COLIGNYSTRAAT 53 - 070 381 40 14 

Schoonheidssalon Nollie Kleijheeg

Hammam Face Lifting Mini 
€ 50,-

Tijdelijk inclusief gratis luxe oogbehandeling

        l Grondige, huidvriendelijke reiniging van de huid

        l Een warme kleipakking: verzorgend en zuiverend

        l Pittige droge massage van gezicht, hoofdhuid en oren

        l Aangename, ontspannen gezichtsmassage met warme Arganolie

      www.salonnolliekleijheeg.nl - 06 23659531

Autocenter van Maanen

Johan Maetsuyckerstraat 94 - 2593 ZM  Den Haag

Tel. 070 347 81 10 - www.bcsvanmaanen.nl

Theresiastraat 43

2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67

www.verweykappers.nl
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korte onderbreking toen hij werd opgeroe-
pen voor militaire dienst. Daarvan diende
hij een jaar in Algerije, een voormalige ko-
lonie van Frankrijk. 
In 1960 ontmoette Lemaître in Parijs de
beroemde Nederlandse danser en choreo-
graaf Hans van Manen. Er was meteen een
magische klik, vertelt Lemaître. Met Van
Manen vertrok hij naar Nederland en tra-
den ze samen toe tot het pas opgerichte
Nederlands Dans Theater (NDT). Daar
danste hij tot 1982. Daarna werkte Lemaî-
tre als balletmeester bij tal van andere Ne-
derlandse dansgezelschappen, waaronder
Scapinoballet en Introdans. 
Van 1986 tot 1991 was hij weer terug in
Frankrijk; in Lyon vervulde hij vijf jaar lang
de functie van Maître de Ballet. Tot hij een
telefoontje kreeg van de choreograaf en
artistiek directeur van het NDT, Jiří Kylián.
Die had gehoord over Lemaître’s idee van
een klein gezelschap voor dansers vanaf
40 jaar. De Fransman vertrok opnieuw
naar Nederland en NDT3 werd opgericht.

Daar heeft Lemaître tot zijn 65ste gedanst
en naar eigen zeggen zijn mooiste jaren
beleefd. Omdat hij zo puur kon genieten
van zijn werk en het streberige, eerzuch-
tige van zijn jeugdjaren kon loslaten. ‘Ik
was technisch niet perfect, maar ik had
wel een bijzondere présence, een theatrale
manier van dansen.’ Lemaître is ervan
overtuigd dat dans iets van de persoonlijk-
heid van de danser moet laten zien. Een
voorbeeld is generatiegenoot en dansle-
gende Rudolf Nureyev, die volgens Lemaî-
tre op de dansvloer technische perfectie
met een overweldigende theatrale per-
soonlijkheid verenigde. 

Bezuidenhout

Na jaren van dansen in toonaangevende
gezelschappen en in voorstellingen over
de hele wereld, heeft Lemaître hier in Be-
zuidenhout zijn ankerplaats gevonden. ‘Ik
heb een geweldig leven gehad, geweldig
werk, geweldige vrienden en geweldige
liefdes. Ik ben en blijf een optimist. Ik kan
niet meer zo goed lopen, maar dansen doe
ik nog wel. Dansend op een stoel, beweeg
ik mijn armen. Dansen leer je niet af. Laat
mij leven en sterven in Bezuidenhout.’ 

Door Elles Pleijter

Het is een mooie zonnige dag en met zijn
stralende glimlach onderstreept Gérard
Lemaître hoe welkom we zijn in zijn huis
aan de Boslaan. De cakejes, boterhammen
en vers gezette koffie staan al klaar en
met een brede armzwaai bij het grote
raam geeft hij ons een schitterend uitzicht
op het Haagse Bos. ‘Hier woon ik, samen
met Paul. Hier wil ik doodgaan’. De toon is
gezet. Hier spreekt een innig tevreden
man. 

Levenslange passie

Lemaître praat en lacht graag en vertelt
vrijuit over zijn bewogen leven, dat begon
op 8 december 1936 in Parijs. ‘Ik danste al
voor ik kon lopen’, steekt hij van wal over
zijn levenslange passie, het dansen. De
eerste danspassen oefende Lemaître als
peuter, gewikkeld in de gordijnen van zijn
moeder. Zijn oma moest een nieuwe tafel
kopen, toen het meubelstuk niet langer
bestand bleek tegen de capriolen die de
kleine Gérard erop uitvoerde. Zijn grootva-
der, die vijf jaar lang de vaderrol op zich
had genomen toen Lemaître’s vader tij-
dens de Tweede Wereldoorlog tewerk was
gesteld in Duitsland, nam hem als 11-jarige
mee naar de dansschool. Daar moest hij
maar naartoe, want op de gewone basis-
school werd hij niet begrepen en droomde
hij meer dan hij leerde. Zijn familie had
alle respect voor zijn talent en de keuzes
die hij in zijn leven maakte. Ook zijn ho-
moseksuele geaardheid, niet vaak geac-
cepteerd in die dagen, heeft hij nooit voor
hen hoeven te verbergen. 

Nederlands Dans Theater

Op zijn 13de danste Lemaître al op een po-
dium tijdens operettevoorstellingen. De
dans beheerste zijn leven en werd uitein-
delijk zijn professie. Die carrière kende een

Gérard Lemaître vereeuwigd door Jolanda van

Atteveld. (Foto: Willem Verheijen)

Een Fransman in Bezuidenhout. Gérard Le-

maître. In zijn jonge jaren vriend en muze

van Hans van Manen. Toen hij 60 was

schreef Jiří Kylián een solo-dansvoorstel-

ling voor hem. Nu, bijna 80, danst hij nog

steeds, al is het soms in een stoel. ‘Dansen

leer je niet af.’

Bijzondere buur: Gérard Lemaître

Nog steeds dansend door het leven

Lemaître hoopt dit jaar 80 te worden.
Ter ere daarvan maakte de in Bezui-
denhout woonachtige kunstenares
Jolanda van Atteveld een borstbeeld
van geglazuurd keramiek. Van Atte-
veld combineert haar werk als beel-
dend kunstenaar met een functie als
P&O adviseur bij het Ministerie van
Defensie. 



De ontmoetingsplek in Bezuidenhout, waar tegen een ge-

ringe vergoeding ruimte beschikbaar is voor het voor, door

en met buurtbewoners organiseren van en deelnemen aan

cursussen, workshops, sportactiviteiten en andere bijeen-

komsten. Beschikbare ruimtes: gymzaal, creativiteitruimte,

vergaderruimte, professioneel ingerichte keuken, eetkamer

en een presentatieruimte.

Voor het aanbod kijk op www.puntzuid.nl 

Tevens voor een aantal uren per week een paar 

enthousiaste vrijwilligers gezocht voor de vol-

gende taken: licht administratief werk, receptiedienst of

gastheer/-vrouw rol. Meer weten, bel met Harold Thijssen

0654-725638. 

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

stuur een mail naar info@puntzuid.nl 

Wij nemen contact met je op.

Buurthuis PuntZuid

Van Heutszstraat 12

2593 PJ  Den Haag
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Liberty Tour 
De Liberty Tour deed op 5 mei ook Bezuidenhout aan. De atleten die het bevrijdingsvuur vanaf Wageningen naar het Malieveld
brachten, werden deels vergezeld door zo'n vijftig legervoertuigen. Foto’s: Willem Verheijen en Koen de Lange.



Nadat de vluchtelingen die het pand enige
maanden bevolkten, eind vorig jaar waren
vertrokken, werd het stiller in het voorma-
lig ministerie aan de Anna van Hannover-
straat. Dat zal snel anders worden, want
het pand wordt in de loop van dit jaar om-
gebouwd voor de huisvesting van 350 sta-
tushouders, die hier vijf jaar lang een
woonadres zullen krijgen. De ontwikkelaar
die het gebouw koopt, dient zich te com-
mitteren aan de gemeentelijke afspraken
rond deze toekomstige groep huurders.
Het contract is door de gemeente af-
dwingbaar. Twaalf gegadigden hebben
zich voor het pand gemeld. Het Rijksvast-
goedbedrijf vergelijkt de biedingen op de
hoogte van het bedrag en de inhoud van
de plannen. Bij dat laatste wordt ook geke-
ken naar in hoeverre de plannen passen bij
de uitgangspunten van de gemeente voor
het gebied. De verwachting is dat de koper
half juni bekend is. Daarna kan het nog
enige jaren duren voordat alle procedures
zijn afgewikkeld en de invulling van het
pand definitief zijn beslag krijgt.

Vitaliseren

Het gebouw van architect Herman Hertz-
berger beslaat maar liefst 66.000 m². De
beheerder van leegstaand vastgoed,
Motus, kreeg de opdracht na te denken
over een tijdelijke invulling van het leeg-
gekomen gebouw na het vertrek van de
ambtenaren in de zomer van 2015. Motus
bedenkt, ontwikkelt en beheert vastgoed-
concepten die een pand en zijn omgeving
een meerwaarde geven. Een voorbeeld
daarvan is het concept MOOOF in het
voormalige hoofdkwartier van de lucht-
macht aan de Binckhorstlaan. Vanaf de
eerste dag is Motus aan de slag gegaan
met het vitaliseren van de plint en het
plein bij het voormalige ministerie. Daarbij
zijn ook ideeën uitgewisseld met verte-

genwoordigers van het zzp-netwerk en
bedrijven in Bezuidenhout, bijvoorbeeld
over het tegen een schappelijk tarief aan-
bieden van tijdelijke kantoor- en bedrijfs-
ruimte. Verder wil Motus graag contact
met buurtbewoners die ideeën hebben
over de invulling van de plint. Daarbij
wordt gedacht aan winkeltjes die treinrei-
zigers en kantoorpersoneel in dit gebied
kunnen bedienen. Daarnaast meent
Motus dat het gebouw zich ook uitste-
kend leent voor bijvoorbeeld overdekte
markten en vrijdagavondborrels. 

Horeca Academie

Het eerste bedrijf dat zich in het voorma-
lige ministerie heeft gevestigd is de Ho-
reca Academie. Dit opleidingsinstituut
voor de horeca opende in augustus vorige
jaar zijn deuren. In het leerwerkrestaurant
(voorheen de kantine van het ministerie)
kunnen leerlingkoks en -gastheren en –
gastvrouwen de theorie in de praktijk oe-
fenen. In mei van dit jaar is daar de
lunchroom PeP bijgekomen. PeP geeft het
saaie stationsplein een regelrechte oppep-
per, want recht tegenover de ingang van
station Laan van Nieuw Oost-Indië wordt
de passant of reiziger nu verwelkomd door
een gezellig ogend terrasje op een zonnig

plekje waar de kwistig geplaatste
potplantjes het goed doen. Ook binnen is
er een prettige atmosfeer waarin zonlicht,
hout en de geur van goede koffie met el-
kaar wedijveren. Iedereen kan hier terecht
voor een gezond ontbijt of lunch. Of even
snel een goede koffie, eventueel to-go. 

Babycosmetica

Een recente bewoner is Naïf, een bedrijf in
babyproducten. De initiatiefnemers zijn
twee jonge vaders (een van hen - Jochem
Hes - woont in Bezuidenhout) die zich er-
over verbaasden dat er voor hun baby’s - in
hun ogen - geen kwalitatief hoogwaardige
verzorgingsproducten verkrijgbaar waren.
Daar besloten zij zelf iets aan te verande-
ren. De producten van Naïf bevatten, vol-
gens de kersverse ondernemers, geen
aardolie, chemische conserveringsmidde-
len en parfums, maar bestaan voor 100
procent uit natuurlijke ingrediënten en
zien er ook nog eens leuk genoeg uit om
cadeau te geven. Hes: ‘Wij zijn het enige
babycosmeticabedrijf in Den Haag. We
werken samen met een laboratorium en
een producent en leveren al aan twaalf
verschillende landen.’

Door Elles Pleijter
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Voormalig ministerie begint kleur te krijgen
PeP geeft het

saaie stations-

plein een regel-

rechte oppepper.

(Foto: Willem Ver-

heijen)

Medio juni is bekend wie de koper wordt

van het voormalig onderkomen van het

ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-

genheid. Het kan nog jaren duren voordat

het pand zijn definitieve invulling krijgt.

Duidelijk is wel dat er vijf jaar lang 350

statushouders zullen worden gehuisvest.

Inmiddels komt er steeds meer leven in

het 66.000 m² grote gebouw.
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Bouw Bezuidenhout Paviljoen begonnen

Vrolijk Werk laat vrouwen actief seizoenen beleven

Niet zonder trots merkte Jacob Snijders,
voorzitter van het Wijkberaad Bezuiden-
hout en opdrachtgever voor het paviljoen,
op dat Bezuidenhout een vooruitstre-

vende wijk is, want Van Engelshoven sloeg
niet de eerste maar de laatste paal de
grond in. Ook grapte hij ten overstaan van
de D66-politica, dat het Bezuidenhout Pa-
viljoen een echt VVD-paviljoen is: Van Voor
en Door Bezuidenhouters. 
Het paviljoen neemt de plaats in van de
twee oude zeecontainers die ooit dienst
deden als Haags Hopje. In het nieuwe ge-

bouw komen een ruimte waar bezoekers
van het Spaarwaterveld gezellig een kopje
kunnen drinken, maar waar ook activitei-
ten voor de wijk of vergaderingen kunnen
worden georganiseerd. Daartoe beschikt
het paviljoen over een keuken en wc’s. Ver-
der is er opslagruimte voor Haags Hopje
en voor spullen die het wijkberaad heeft
gekocht voor de wijk, zoals de ijsbaan, een
luchtkussen en tafels en partytenten voor
een straatfeest. Volgens de planning gaat
het Bezuidenhout Paviljoen na de zomer-
vakantie open.

Achter de hulpvraag waarop Vrolijk Werk
een antwoord wil geven, kan zwaardere
problematiek schuilgaan waarvoor bege-
leiding nodig is. Maar het kan ook gaan
om vrouwen die moeilijk aan het werk
komen omdat ze een moeilijke tijd door-
maken of lang niet meer hebben gewerkt.
In de werkplaats van de stichting kunnen
deelnemers leren vilten en zodoende
werkervaring opdoen. Sandra Burggraaf:
‘Je krijgt hier geen beroepsopleiding, het
gaat vooral om het sociale aspect. De
mensen die hier komen, zitten vaak erg in
hun hoofd. Handenarbeid is dan zeer pret-
tig. Het gaat om vragen als wie ben ik, wat
wil ik en wat kan ik? Antwoorden op die
vragen zijn niet zelden verdwenen en dan
kan het heilzaam zijn als je iets moois
hebt gemaakt dat verkocht wordt.’

Verfplanten

Vrouwen die zich aanmelden blijven een
jaar en ondergaan op een actieve manier
de seizoenen; in de zomer worden de scha-
pen geschoren, de wol schoongemaakt en

gedroogd en daarna gekamd. In de herfst
verven de deelnemers de wol met behulp
van verfplanten die ze telen in hun eigen
tuin. Met deze natuurlijk verkregen verf
krijgt het vilt zijn kleur. De winter is ge-
wijd aan het maken van vilt. In de lente is
het tijd voor zaaien, planten, wieden en
het onderhoud van de tuin. Juni is de
maand waarin de schapen worden ge-
schoren. En daarmee is de cirkel rond. 
Volgens Burggraaf is er zeker nog plaats
voor twaalf vrouwen. ‘We vragen geen in-
schrijfgeld en een verwijzing is niet nodig.
Iedereen kan langskomen en dan bepalen
we in samenspraak in welke groep iemand
past. Soms vragen we samen een per-
soonsgebonden budget (PGB) aan.’ 
Het project is het afgelopen jaar gesubsi-
dieerd door VSB fonds, Kansfonds en Stich-
ting Doen. Voor de komende twee jaar is
nog eens subsidie gereserveerd die lang-
zaam afbouwt. Inkomen moet komen uit

de verkoop van lampen en het incidenteel
aanvragen van een PGB, waarvan een deel
naar de stichting vloeit.

Wollokaal voor de wijk

Vrouwen die graag breien, haken of spin-
nen kunnen op vrijdagmiddag terecht in
het wollokaal. Deze activiteiten staan los
van de Stichting Vrolijk Werk. Burggraaf:
‘Dit is bedoeld als wijkinitiatief. Veel vrou-
wen in de wijk zitten thuis, zijn al wat
ouder en komen niet of moeilijk meer aan
het werk. Het is gratis. De enige voor-
waarde die we stellen is dat deelnemers
de materialen waarmee ze werken hier
kopen.’ 

Meer informatie: www.stichtingvrolijk-

werk.nl 

Door Paul van der Schoor

Bezoekers en voorbijgangers zal het niet ontgaan dat er op het Spaarwaterveld druk wordt gebouwd aan het Be-

zuidenhout Paviljoen. Op 18 mei gingen de werkzaamheden officieel van start met een druk op de knop door In-

grid van Engelshoven, de wethouder voor Haagse Hout. 

Jacob Snijders en Ingrid van Engelshoven klinken

op het begin van de bouwwerkzaamheden van

het Bezuidenhout Paviljoen. (Foto: Willem 

Verheijen)

Op de voorgrond (in de

groene trui) Sandra

Burggraaf en op de

tweede rij links haar

collega Joralise Jansz.

(Foto: Willem 

Verheijen) 

Groen en sociaal zijn de kernwoorden die

Sandra Burggraaf voor ogen had toen ze

twee jaar geleden de Stichting Vrolijk

Werk oprichtte. Dit project voor vrouwen

met een hulpvraag is gehuisvest in Punt-

Zuid, het buurthuis van de toekomst aan

de Van Heutszstraat. 
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De lichte, nieuwe lobby beschikt over een
indrukwekkende dubbele roltrap van 21
meter. Deze biedt toegang tot de kantoren
en faciliteiten als Njoy Fitness. Beneden in
de lobby bevinden zich de trendy bar-bras-
serie Mondano, CoffeeCompany, Shoku
Noodle Bar en een AH To Go. Hiermee is
het WTC Den Haag, volgens eigen zeggen,
niet alleen een business hotspot voor be-
drijven in het Beatrixkwartier, maar ook
voor bezoekers en inwoners van Den
Haag. De officiële heropening is op 16 juni
gevierd.

Door de ogen van expats

Een van de activiteiten om de heropening

van het WTC te vieren is de tentoonstel-
ling Den Haag door de ogen expats. Deze
tentoonstelling is georganiseerd door het
Expatriate Archive Centre dat hiermee een
brug wil slaan tussen de inwoners voor
wie Den Haag een tijdelijk thuis vormt en
mensen die geboren en getogen Hage-
naars zijn of al lang in Den Haag wonen. 

Een bezoek aan de tentoonstelling is een
mooie manier om de eigen stad opnieuw
te ontdekken. Het biedt een frisse kijk op
dingen die voor Nederlanders heel ge-
woon, maar voor buitenlanders juist heel
bijzonder zijn. De expositie is te bezichti-
gen tot en met 30 juni op de tweede ver-

dieping van het WTC Den Haag nabij NJoy
Fitness.

Het WTC The Hague, dat wordt geëxploi-
teerd door NH Den Haag, is vernieuwd om
aan de groeiende vraag naar grote(re)
meeting- en eventlocaties te voldoen. De
voormalige entreehal is omgebouwd tot
een eigentijdse en multifunctionele con-
greszaal, die plek biedt aan ruim vijfhon-
derd personen. De nieuwe ruimte is een
aanvulling op de bestaande zalen: een
lounge voor maximaal honderd personen
en vier meeting rooms voor maximaal 360
personen. 

Nederlanders schakelen vaak ongevraagd
over op Engels als ze met iemand spreken
die de taal nog niet beheerst. Vooral ho-
reca- en winkelpersoneel maakt zich daar-
aan schuldig. Niet doen, is de oproep van
de organisatoren van Spreek Nederlands
Dag, want als je niet kunt oefenen, krijg je
een taal nooit goed onder de knie. Dat is
niet alleen vervelend voor expats, ze kun-
nen zich ook buitengesloten voelen als Ne-
derlanders onderling wél gewoon
Nederlands spreken.

Trofee

De Spreek Nederlands Dag wordt dit jaar

voor de derde keer in heel Nederland ge-
houden. De button met de tekst Spreek
Nederlands! Met mij!, uitgegeven door de
Bezuidenhoutse taalschool Direct Dutch
Institute, is volgens eigen zeggen inmid-
dels een gewild item onder expats. In twee
jaar tijd zijn er meer dan 15.000 van ver-
spreid door heel Nederland. 
Op 2 juli worden expats in heel Nederland
aangespoord om zo veel mogelijk Neder-
lands te praten in het openbaar. In Den
Haag kan personeel van het restaurant of
café dat het meest geduldig is, de Spreek
Nederlands Dag 2016-trofee in de wacht
slepen. 

Daarnaast gaat Direct Dutch Institute in-
ternationale bedrijven een gratis startpak-
ket aanbieden om maandelijks een dag te
organiseren waarop alleen Nederlands
mag worden gesproken. De praktijk is na-
melijk dat internationale medewerkers
van hun werkgever vaak een cursus Neder-
lands krijgen aangeboden, maar dat ver-
volgens op de werkvloer alleen Engels
wordt gesproken.

De Spreek Nederlands Dag wordt georga-

niseerd door Direct Dutch Institute, Biblio-

theek Den Haag, British School in The

Hague en de Nederlandse Taalunie. Kijk

voor meer informatie op www.direct-

dutch.com. 

Het World Trade Center (WTC) in het Beatrixkwartier heeft

een metamorfose ondergaan. De ingang is verplaatst van het

Prinses Margrietplantsoen naar de Prinses Beatrixlaan en de

voormalige entreehal is omgebouwd tot een multifunctio-

nele congreszaal voor meer dan vijfhonderd personen.

In Bezuidenhout wonen naar schatting 1.500 expats. Vooral degenen die Nederlands

willen leren, schijnen er soms stapelgek van te worden, dat ze overal in het Engels te

woord worden gestaan. ‘Laat expats Nederlands praten!’, is de boodschap van de Spreek

Nederlands Dag die op zaterdag 2 juli wordt gehouden. Een van de organisatoren is 

Direct Dutch Institute uit Bezuidenhout.

Spreek Nederlands Dag 2016

Laat expats Nederlands praten

Metamorfose 

World Trade Center



Huisvuil ophalen, zwerfvuil verwijderen, parken en straten onder-
houden, een dienstencentrum in standhouden, maatschappelijk
werk en huishoudelijke hulp ondersteunen, bij grote renovaties of
andere plannen inspraak organiseren. Je staat er misschien niet
altijd bij stil, maar alles wat de gemeente doet ten behoeve van
de wijk en haar burgers kost geld. Sinds begin 2015 zoekt een
groep van een tiental wijkbewoners uit hoeveel geld de ge-
meente jaarlijks in Bezuidenhout-Midden en -Oost besteedt. Dat
doet ze samen met ambtenaren van het stadsdeel Haagse Hout
en de afdeling Financiën van de gemeente. Budgetmonitoring
heet dit instrument. De idee is dat als burgers beter inzicht heb-
ben in hoeveel geld de gemeente waaraan uitgeeft, ze ook beter
kunnen meedenken over de beslissingen van de gemeente en
kunnen opkomen voor de belangen van hun wijk. 

Transparante gemeentebegroting

In Amsterdam-Oost is budgetmonitoring al goed ingeburgerd.
Sinds 2013 zit in de begroting van het stadsdeel ook een buurtbe-
groting, met daarin alle activiteiten die zijn gelinkt aan prioritei-
ten zoals die door de buurtbewoners zijn bepaald. In Den Haag
nam de gemeenteraad in 2014 een motie aan om de gemeentebe-
groting ‘transparanter’ te maken, dus zo op te stellen dat bewo-
ners eenvoudig kunnen zien waar de gemeente geld aan uitgeeft
en wat dat voor de eigen buurt betekent. 
Als eerste stadsdeel ging Haagse Hout samen met bewoners van
Bezuidenhout-Midden en -Oost de uitdaging aan en vroeg aan
alle stedelijke diensten en afdelingen hoeveel geld de gemeente
in Midden en Oost besteedt? ‘Dat weten we niet, en we kunnen

het ook niet gemakkelijk uitzoeken’, luidde het teleurstellende
antwoord. Dezelfde vraag werd vervolgens aan het stadsdeel
Haagse Hout gesteld. De reactie daar was dat er jaarlijks een bud-
get is van ongeveer 9 miljoen euro waarvan een derde deel, dus
ongeveer 3 miljoen euro, naar Bezuidenhout-Midden en -Oost
gaat. Op de vraag waaraan die 3 miljoen euro wordt uitgegeven,
was het antwoord: openbaar groen, speelvoorzieningen en subsi-
die aan de welzijnsorganisatie VÓÓR Welzijn. Daarmee is echter
nog niet bekend hoeveel geld de gemeente in totaal in Bezuiden-
hout-Midden en -Oost besteedt. 

Wijkbegroting

Uitgaande van de totale begroting van de gemeente Den Haag
(2,5 miljard euro) in relatie tot de verhouding van het aantal inwo-
ners van Bezuidenhout-Midden en -Oost (13.000) en de stad
(515.000), zou er voor Midden en Oost een wijkbegroting moeten
zijn van ongeveer 63 miljoen euro. Trek je daar de uitgaven voor
algemeen gemeentelijke en niet-wijkgebonden voorzieningen
zoals musea vanaf, dan hou je in het geval van Bezuidenhout-
Midden en -Oost een wijkbegroting over van ongeveer 21 miljoen
euro per jaar. Met het traceren van de eerder genoemde 3 miljoen
euro is dus nog maar een fractie van de begroting transparant. 

Hoe nu verder?

Ondanks de inspanningen van de wijkbewoners en de gemeen-
teambtenaren die bij het project budgetmonitoring betrokken
zijn, is er tot op heden nog geen volledig inzicht in hoeveel geld er
vanuit de gemeentebegroting van Den Haag is besteed in Bezui-
denhout-Midden en -Oost. Om toch resultaten te kunnen boeken,
is ervoor gekozen om in plaats van naar de totale begroting te kij-
ken, een aantal specifieke onderwerpen te selecteren en in ge-
sprekken met de gemeente duidelijk te krijgen hoeveel geld
daaraan wordt besteed. De projectgroep Budgetmonitoring heeft
drie onderwerpen geselecteerd waarmee bewonersgroepen nu al
actief zijn: verkeersveiligheid, kinderspeelgelegenheden op het
Spaarwaterveld, in het Koningin Sophiepark en in de Van der
Wijckstraat en het welzijnswerk. Deze lijst met onderwerpen kan
worden uitgebreid. Heeft u suggesties, stuur deze dan in een mail
naar wijkberaad@bezuidenhout.nl 

Door projectgroep Budgetmonitoring

Budgetmonitoring

Wijkbegroting nog weinig transparant

Hoeveel geld besteedt de gemeente in Bezuidenhout-Midden en

-Oost aan bijvoorbeeld groenvoorzieningen, veiligheid en zorg?

Zijn wij het als bewoners eens over die verdeling en de hoogte

van dat budget? En zo nee: hoe kan het anders? Sinds anderhalf

jaar probeert een groep wijkbewoners inzicht te krijgen in hoe

de gemeente haar geld in de wijk uitgeeft.
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Omar Munie bij Anna’s Deli

Ook minister Lodewijk Asscher van Sociale
Zaken was van de partij. Na de toespraken
van de minister en enkele vluchtelingen
werden tassen geveild die Munie speciaal

voor deze bijeenkomst had gemaakt. 
Anna’s Deli is van dezelfde eigenaar als

The Dutch Tailors, een zaak voor herenkle-
ding die al een jaar in New Babylon is ge-
vestigd en die als aanvulling daarop eind
april The Dutch Tailors Women opende.
Eind mei hield de damesmodezaak een try
out waarbij klanten met een kledingont-
werpster hun eigen jurk konden ontwer-
pen. Het eindproduct wordt later op maat
en in de gewenste stof geleverd. The
Dutch Tailors Women denkt met deze ses-
sies, naast een aanbod van confectie en
maatwerk, vernieuwend te zijn.

Enkele jaren geleden, het liep tegen het
einde van een zonnige dag, stuurde de
meldkamer ons naar een woning waar
mogelijk werd ingebroken. De buren van
het betreffende pand hadden 112 gebeld,
omdat ze gestommel hoorden en dat was
vreemd want de bewoners hadden verteld
dat ze twee weken op vakantie zouden
zijn. 
Omdat we wisten dat het pand aan de
achterzijde via een brandgang te bereiken
was, splitsten we ons op. Mijn collega nam
de straatkant voor zijn rekening, ik de ach-
terzijde. Vanaf de hoek was het de vijfde
woning. In de brandgang telde ik de tuin-
deuren. De vijfde deur stond open. De ach-
tertuin inkijkend zag ik een vuilcontainer
tegen de keukendeur staan. Het boven-
licht boven de keukendeur stond wijd
open.
In afwachting van een inmiddels opgeroe-
pen collega met politiehond vatte ik post
achter een grote struik. Hier had ik zicht
op de gehele achterzijde van de woning.
Via de portofoon deelde mijn collega mee

dat aan de voorkant van het pand geen
sporen van braak of verbreking te zien
waren. Zeer waarschijnlijk had de inbreker
zich dus via het bovenlicht toegang tot de
woning verschaft en daarbij de vuilcontai-
ner als opstapje gebruikt.
Na enkele minuten zag ik door de vitrage
heen een schim naar de keukendeur
lopen. De persoon klom op het aanrecht
en vanaf daar door het openstaande bo-
venlicht. Toen hij bijna op de vuilcontainer
stond, rende ik naar hem toe, pakte hem
vast, zei dat hij was aangehouden voor in-
braak in een woning en deed hem de
handboeien om. Even later werd de inbre-
ker overgebracht naar het politiebureau
waar de zaak verder is afgehandeld.

Tips

Gaat u op vakantie, vertel het dan uw
buren. Vraag iemand om iedere dag uw
post uit de brievenbus te halen en regel-
matig de plantjes water te geven. Sluit uw
deuren goed af en zet ze altijd op het
nachtslot. Laat het huis er bewoond uit-

zien, bijvoorbeeld met enkele koffiekopjes
op tafel. Laat ’s nachts een lampje branden
op een tijdschakelaar. Laat geen tuinge-
reedschap, ladders of vuilcontainers in uw
tuin staan; een inbreker zal hier dankbaar
gebruik van maken. Sluit de achtertuin af
en installeer een lamp met bewegings-
melder.

Rest ons u een prettige en veilige vakantie
toe te wensen. 

Ernst Käuderer en Hans van der Linde

Minister Asscher bij Anna’s Deli.

(Foto: Sharon Partoredjo)De Haagse tassenontwerper Omar Munie

heeft eind mei een platform opgericht dat

vluchtelingen en werkgevers de kans wil

bieden om nader tot elkaar te komen. Op

26 mei organiseerde Munie, die zelf op 9-

jarige leeftijd voor het oorlogsgeweld in

Somalië naar Nederland vluchtte, in

Anna’s Deli in New Babylon een brunch

voor ruim vijftig genodigden. 

De wijkagent over 

Veilig op vakantie

Bezuidenhout heeft twee wijkagenten: Ernst Käuderer en Hans van der Linde. Zij vormen de schakel tussen wijkbewoners en poli-

tie als het gaat om veiligheid. In deze rubriek houden zij u op de hoogte van wat er op dat gebied speelt in de wijk en wat u kunt

doen om uw eigen veiligheid en die van anderen zoveel mogelijk te waarborgen. Heeft u een vraag waarop u in deze rubriek

graag een antwoord van de wijkagenten wilt, stuur deze dan naar bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Ernst Käuderer (links) en Hans van der Linde.

(Foto: Willem Verheijen)



Tegen inlevering van deze bon een Gul-
burger van 4 euro voor 3 euro, één burger
per bon (alleen afhalen) 070-347 10 42.
www.snackgul03.nl - Pahudstraat 156 

Snack GUL 03

Ambulant Pedicure

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

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

Binnenkort bestellen via de website van India Glory. 

Wij bezorgen in de volgende steden: Den Haag (Ypenburg), Delft, 

Leiden, Nootdorp, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer

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
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

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. MONIEK Hulp in de huishouding
Betrouwbaar en ruime ervaring

Mijn hulp Moniek is nog een aantal uur in de week beschikbaar. 
Ze werkt hard en is betrouwbaar. U kunt haar bellen op 
06 16 11 82 61. Referentie is mogelijk. 
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U wilt wel, maar door omstandighe-

den kunt u geen zonnepanelen op uw

eigen dak leggen? Geen nood: er staan

twee projecten op stapel die ook voor

bewoners van Bezuidenhout interes-

sant zijn. De zonneparken Groen Hof-

zicht en ’t Loo, samen goed voor ruim

14.000 zonnepanelen, dekken straks

namelijk de postcodes 2244, 2245,

2272, 2273, 2511, 2514, 2591, 2592, 2593,

2594, 2595 en 2596.

Als alles volgens planning verloopt, lig-
gen er in het voorjaar van 2017 400 zon-
nepanelen op het dak van het hoofd-
kantoor van Aegon in Mariahoeve. De
belangstelling van bewoners uit Bezui-
denhout, Marlot, Mariahoeve en Esse-
steijn voor deelname aan het project, is
zo groot dat een aantal bewoners uit
deze wijken heeft besloten onder de
naam Groen Hofzicht een coöperatie op
te richten. Het doel van deze coöperatie
is de realisatie, installatie en exploitatie
van het zonnepanelenpark op het dak
van het Aegon-kantoor. Voor dit project
kan iedereen zich inschrijven die woont
(koop en huur) of werkt (mkb en zzp'ers
met een kleinverbruikersaansluiting tot
10.000 kWh per jaar) binnen het gebied
van de postcodes 2591, 2592, 2593, 2594,
2272 of 2273. 

Opbrengsten en kosten

Eigenaar van de zonnepanelen is de co-
operatie. Een deelnemer aan het project
koopt met een paneel een aandeel in de
coöperatie en wordt daarmee lid van
Groen Hofzicht. De coöperatie verdeelt
de opbrengsten van het park naar rato
van het aantal afgenomen panelen. Wie
bijvoorbeeld vier van de 400 panelen
heeft gekocht, ontvangt aan het eind
van het jaar 1 procent van de totale op-
brengst van het zonnepark. Een paneel
gaat ongeveer 335 euro, exclusief btw
kosten en wekt dertig jaar lang onge-
veer 250 kWh per jaar op. De eerste vijf-
tien jaar ontvangt de koper hiervoor
42,50 per jaar, hoeveel daarna hangt af
van de regelingen en energieprijzen die
dan gelden. Na ongeveer acht jaar zijn

de panelen terugverdiend en kan de op-
brengst in de resterende zeven jaar als
'winst' worden gezien (cijfers ter indica-
tie). Aegon betaalt de aansluitkosten op
het elektriciteitsnet en geeft de coöpe-
ratie gratis het recht op gebruik van het
dak. De dakbedekking is in zijn geheel
vernieuwd. 

Inschrijven

Meer informatie over dit project is te
vinden op de website van de coöperatie
Groen Hofzicht www.groenhofzicht.nl.
Hier kunnen geïnteresseerden zich ook
aanmelden voor de nieuwsbrief. Zodra
de inschrijving voor dit project is ge-
opend, ontvangt men daar via onder
meer de nieuwsbrief, website en Bezui-
denhout Nieuws bericht van. Groen Hof-
zicht is ook te volgen via Facebook en
Twitter.

Zonnepark ‘t Oor

Eind mei maakte de gemeente Den
Haag bekend dat Energie van Holland-
sche bodem een zonnepark zal realise-
ren op het zuidelijke gedeelte van ‘t Oor,
een terrein aan de Loolaan. Hier komen
13.680 zonnepanelen te liggen die tus-
sen de 400 en 600 huishoudens van
groene stroom kunnen voorzien. Voor
het project kan iedereen (particulieren
en ondernemers met een kleinverbrui-
kersaansluiting tot 10.000 kWh per jaar)
zich inschrijven die woont of werkt in

een van de postcodegebieden:
2244,2245, 2511, 2514, 2591, 2592, 2593,
2594, 2595 en 2596.
Anders dan bij het project Groen Hof-
zicht komen de panelen van ’t Oor niet
op een dak maar op een installatie
boven de grond te staan. In de ruimte
om en onder de zonnepanelen komt
nieuwe beplanting die aantrekkelijk is
voor insecten, bijen en vlinders. Daar-
naast wil Energie van Hollandsche
bodem de bodem laten begrazen door
schapen, het liefst door een lokale of re-
gionale schaapskudde. Het is de bedoe-
ling dat het zonnepark in de zomer van
2017 werkt.

Energie van Hollandsche bodem heeft
met haar plan de aanbesteding van de
gemeente gewonnen om dit terrein te
verduurzamen. De gemeente kocht het
terrein enkele jaren geleden van de Ne-
derlandse Spoorwegen om er een groot-
schalig zonnepark te (laten) realiseren. 
Ga voor meer informatie over het zonne-
park 't Oor naar de website
www.evhb.nl

Door werkgroep Duurzaam 

Bezuidenhout

Op het dak van Aegon: v.l.n.r. Max Koninkx van

de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout, Marjo-

lein Breed van Aegon en twee initiatiefnemers

van Coöperatie Groen Hofzicht.

Duurzaam Bezuidenhout

Bezuidenhout omsloten door zonneparken



Huis verkopen?

De Eerensplein 8 Den Haag

+31 (0)70 30 40 141

www.are.nl

Door opleving huizenmarkt 
behoefte aan nieuwe en 
leuke woningen in de verkoop

Nieuwe woningen worden 
ook snel weer verkocht

Voor woningen met 
achterstallig onderhoud 
ook de juiste oplossingen

Heldere presentatie en 
professionele foto’s Funda

We komen graag vrijblijvend 
langs voor een gratis 
waardebepaling

Eerlijke courtage 
en lage opstartkosten

De makelaar in het Bezuidenhout
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In de 19e eeuw boden panorama’s, rond-
vormige schilderijen met vergezichten in
alle windrichtingen, de toeschouwer een
magische illusie van de werkelijkheid. De
kolossale doeken gaven de kijker een
unieke blik op historische gebeurtenissen
of lieten hem genieten van bijzondere
landschappen. In vele grote Amerikaanse
en Europese steden schoten de speciaal
voor deze ronddoeken ontworpen gebou-
wen als paddenstoelen uit de grond. Ook
Nederland ontkwam niet aan deze ‘pano-
ramania’. Amsterdam raakte in 1803 als
eerste besmet met dit virus. Rotterdam
volgde pas in 1880 met een panoramische
kijkkast. En weer een jaar later maakte
Den Haag kennis met de bioscoop van die
tijd, een statische versie van het huidige
Omniversum.

Slag bij de piramiden

Op 31 juli 1881 aan de Bezuidenhoutseweg,
op de plek waar later het onderkomen van
het Ministerie van Economische Zaken zou
komen, opende de Haagsche Panorama
Maatschappij het in romantische neo-stijl
opgetrokken gebouw. Het enigszins pom-
peuze object ondervond bij meerdere be-
woners van het deftige Bezuidenhout
weinig sympathie. De waarde van hun hui-
zen zou weleens kunnen kelderen door de
komst van zo’n ‘ordinaire kijkkast’.
Het eerste en meteen het laatste ver-
toonde doek was ‘Slag bij de piramiden’
van de Franse panoramaschilder Charles
Langlois. Voor de in die tijd forse entrée-
prijs van 99 cent mochten de bezoekers
zich een poosje wanen op het slagveld bij
de grafkelders van de Egyptische farao’s,
waar op 28 juli 1798 de Franse keizer Napo-
leon de strijd aanbond tegen de Turken.
Op internet circuleert de naam Emile Wau-
ters als de maker van het ronddoek in het

Bezuidenhoutse Panorama. Uit het goed
gedocumenteerde boek ‘Het Panorama Fe-
nomeen’ blijkt dat de Haagsche Panorama
Maatschappij in eerste instantie de schil-
ders Herman ten Kate en Charles Rochus-
sen vroeg een ronddoek te maken. Omdat
die daar geen zin in hadden, werden de
Franse panoramagrootmeesters Paul Phi-
lippoteaux en Édouard Detaille benaderd.
Toen die op hun beurt lieten weten geen
tijd te hebben, werd, vanwege de tijdsdruk
in verband met de geplande opening van
het panoramagebouw, de oplossing ge-
vonden in een doek van de toen inmiddels
overleden Charles Langlois, dat in een Pa-
rijs’ depot lag opgeslagen.

Weinig lovende kritieken

Zo groots als het voor de ‘eeuwigheid’ ge-
bouwde Bezuidenhoutse Panorama zijn
deuren had geopend, zo roemloos ging het
bij gebrek aan belangstelling korte tijd
later dicht. Was het ‘ooggetuigenverslag’
van de historische gebeurtenis in Egypte
een ver-van-mijn-bed-show? Was de toe-
gangsprijs te hoog? Lag deze statische 
bioscoop te ver buiten het toenmalige
centrum van Den Haag? Zeker is dat de
weinig lovende kritieken in de dagbladen
(‘Dit gaat niet hooger dan eene kermisver-
toning’) geen positieve bijdrage hebben
geleverd aan het succes van de onderne-
ming.
Hoe het ook zij, Den Haag was gewoon te
laat met zijn panoramagebouw. Aan het

begin van de 20e eeuw was de belangstel-
ling voor dit soort vermaak voorbij; tegen
de opkomende concurrentie van de bewe-
gende film en de geïllustreerde bladen
met hun foto’s van de actuele geschiede-
nis viel niet op te boksen. Nog geen zes
jaar na de feestelijke opening viel het doek
voor het Bezuidenhoutse panoramage-
bouw, dat in januari 1887 werd afgebro-
ken.

Panorama Mesdag

Het Panorama Mesdag aan de Zeestraat,
dat op 1 augustus 1881 – een dag na de
opening van het Bezuidenhoutse panora-
magebouw – het licht zag, leek eenzelfde
lot beschoren. Het bestuur van De Brus-
selse Société Anonyme de Panorama Mari-
time de la Haye had al in 1885, minder dan
vier jaar na de opening, besloten de ven-
nootschap op te heffen en het gebouw te
veilen. Dankzij de rijkdom van het echt-
paar Mesdag, dat het door hen geliefde
project opkocht, jarenlang financierde en
tenslotte aan de Staat schonk, bleef de
door Hendrik Willem Mesdag gemaakte
panoramische afbeelding van Schevenin-
gen voor het nageslacht bewaard.

Door Carel Wiemers (tekst en illustratie)

Panorama Bezuidenhout 

‘Ordinaire kijkkast’ kende geen lang leven

Wist u dat Den Haag al een panoramage-

bouw had, nog voor het beroemde Pano-

rama Mesdag? Een lang leven was dit

gebouw met een geschilderd ronddoek

van 120 bij 15 meter niet gegund. Na nog

geen zes jaar werd het stijlvolle gebouw

gesloopt. Het door de Haagse

architect H. Wesstra

ontworpen Bezuiden-

houtse panoramage-

bouw, omzoomd door

een vijfduizend vier-

kante meter plant-

soen, tegen het decor

van het Haagse Bos.



1e Haagse Hedendaagse

Wat: Kunstmarkt & Jazz

Waar: Koningin Marialaan

Wanneer: 20-8-2016/10.00 tot 19.00 uur



25

nummer 52 - juni 2016 - www.bezuidenhout.nl

Bezuidenhout-West is het broertje van Be-
zuidenhout-Midden en -Oost. Een stedelijk
eiland omzoomd door infrastructurele
werken: in het noorden de tunnelbak van
de Utrechtsebaan, in het zuiden het spoor-
emplacement van Den Haag Centraal, in
het oosten het Schenkviaduct en in het
westen het Prins Bernhardviaduct. 

In 1855 ging hier de eerste schop de grond
in en ontstond een wijk met grandeur. Art-
sen, leraren, de gegoede middenstand ves-
tigden zich hier. Een aantal per vergissing
gedropte bommen maakten daar een

einde aan. In de wederopbouwfase heette
het gebied Bezuidenhout C. Het werd uit-
eindelijk Bezuidenhout-West, een wijk die
nu ongeveer 3.000 inwoners telt, waarvan
ongeveer de helft van niet-westerse af-
komst. Zij wonen in een mengeling van
jaren 1930 portiekwoningen en jaren 1970
sociale woningbouw. 

De leefbaarheid in West mag dan onder
druk staan door de invloed op de lucht- en
geluidkwaliteit van de omringende ver-
keersinfrastructuur, met de levendigheid
in de wijk is het prima gesteld. Volgens
een klanttevredenheidsonderzoek uit 2015
van Haag Wonen, eigenaar van 877 sociale
huurwoningen in West, geven de bewo-
ners de wijk een 7,1 als het gaat om ‘tevre-
den over de woonomgeving’ en een 6,9 als
het gaat om ‘thuisgevoel in de buurt’.

Vooral de zes speelpleinen verspreid door
de wijk en het basketbalveld aan de voet
van de 77 meter hoge Witte Anna zorgen
voor gezelligheid. En als binnenkort het

Haags Startstation Erasmuslijn in gebruik
wordt genomen en het Spoorpark aan de
Laurens Reaalstraat af is, kun je in Bezui-
denhout-West, zo is de verwachting, ver-
rassend lekker wandelen, spelen of 
picknicken. Dat de wijk rijk is aan bewo-
nerskunst, blijkt ook uit de door kinderen
opgefleurde poorten en vuilnisbakken, de
schilderingen op de waterzuiveringssilo en
de met mozaïek ingelegde bank aan het
Jan van Riebeekplein. Heeft Van Gogh toch
zijn sporen achtergelaten toen hij tussen
1881 en 1883 aan de Schenkweg woonde. 

Door Christof Thönis (tekst) en 

Rabia Yesildag (foto’s)

Bezuidenhout-West, een bijzonder broertje
Een primeur voor Bezuidenhout Nieuws. Vanaf dit nummer zullen ook twee pagina’s met berichten over Bezui-

denhout-West worden opgenomen. Daarmee is letterlijk een brug geslagen tussen de Bezuidenhouters aan beide

kanten van de Utrechtsebaan. Een welkomsportret.

Bezuidenhout-West Nieuws



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

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

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op (070) 3477297

TIMBER
INSTALLATIE EN ONDERHOUDSBEDRIJF

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

Loodgieterswerk

Dakwerk

CV Installatie

Verbouwingen

Totaal onderhoud

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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Wijkcentrum Bezuidenhout-West bruist

Moestuintjes doen het goed

Zo komt elke maandagochtend de hand-
werkgroep bij elkaar. Elke dinsdagoch-
tend is er Nederlandse les. Op de

dinsdagavonden oefent niet alleen de
brassband, maar bereidt ook de kaart-
club zich voor op de competitie. Elke
woensdagochtend is er koffieclub. De
sportzaal wordt elke dag gebruikt, op
donderdagochtend zijn er zelfs twee
groepen. De complete overzichten van
alle activiteiten vindt u bij de ingang van
het wijkcentrum.

Heeft u zelf een leuk idee voor een activi-
teit in Wijkcentrum Bezuidenhout-West,
neem dan contact op met Jaap de Wit of
Helen Baun: 070 – 2052550.

Help mee met 

wijkprogramma

Het stadsdeelkantoor Haagse Hout is
bezig met de uitvoering van het wijkpro-
gramma voor Bezuidenhout-West. Hierbij
gaat het onder meer om activiteiten op
het gebied van jeugd en onderwijs,
wonen, bedrijvigheid, leefbaarheid en vei-
ligheid in de periode 2016-2019. Het pro-
gramma is tot stand gekomen in
samenwerking met veel wijkbewoners.
Een deel voert de gemeente uit, maar u
kunt ook meedoen, meedenken en mee-
praten. Weten hoe? Bel Jaap de Wit: 070 –
2052550.

'Juf Rabia, wat bent u aan het doen?!'
Riham en Basid kijken me vol spanning
aan. 'Ik ben de plantjes water aan het
geven. Door het warme weer hebben zij
ook dorst gekregen.' De kinderen knikken
instemmend, maar willen meer weten.
'Welke moestuintjes heeft u allemaal?' 
Als ze horen dat er aardbeien- en radijs-
plantjes in de grond staan, kijken ze ver-
bluft. De smaak van koriander kan
minder bekoren, maar de kinderen zijn

wel zo enthousiast dat ze naar huis ren-
nen om hun eigen moestuintjes te halen.
Samen zetten we ze in de grond. 'Mis-
schien kunnen we er over een paar
weken wel samen van eten, juf!' 

Woont u in een bovenwoning? Heeft u
groene vingers? Al eens gedacht aan een
moestuinbak? Kom eens kijken achter
het wijkcentrum. Er zijn nog bakken vrij.

Door Rabia Yesildag (tekst en foto)

Eigen groenten en fruit verbouwen is hip.

Mede dankzij de moestuintjes van Albert

Heijn heeft Bezuidenhout-West sinds kort

ook een heuse buurttuin. In de achtertuin

van het wijkcentrum staan elf moestuin-

bakken. Die zijn geplaatst door de ge-

meente en worden vooral door kinderen

verzorgd.

In het Wijkcentrum Bezuidenhout-West

aan het Jan van Riebeekplein 90 vinden

dagelijks diverse activiteiten voor en

door de buurt plaats. Zowel jong als oud

kunnen er terecht. 

Basids voorspelling komt uit: de eerste radijs

kan worden geoogst.

Geslaagde Straatspeeldag

Journalistiek 

talent en bezorgers

gezocht

Een bijdrage leveren aan Bezuidenhout

Nieuws? De redactie zoekt nog een

journalistiek talent in Bezuidenhout-

West. Ook bezorgers voor de wijkkrant

zijn zeer welkom.

Meer informatie: Jaap de Wit of Helen

Baun: 070 – 2052550.

Bezuidenhout-West Nieuws



Ontdek de leukste Scandinavische 

mode en musthaves voor in huis

Northbound Store in New Babylon

with love from the Nordics…

Luister naar onze reclame op 
Radio West en win een ijstaart!

Theresiastraat 41 - 2593 AA  Den Haag - 070 4158757
www.ijssalonluciano - lucianosdenhaag@gmail.com

MEESTERLIJK IJS

NEW BABYLON



Did you 
know that…

● ● ● the BK football tournament
will be organized for the fifth time in
the Sophiepark on Sunday, June 26?
The tournament is open for boys and
girls ages 4 to 12 years. The day starts
at 12:30pm with team registration
and ends around 6:00pm, including a
prize ceremony. After the sports acti-
vities there will be a neighborhood
barbecue and drinks at Café PAN. For
more details go to
www.sophiepark.nl

● ● ● there will be a Vitality Market
at the Pop-up park on the Prinses 
Beatrixlaan on Tuesday, June 21? The
market will offer tasty snacks, life-
style coaches and organic and local
products. The initiators of this new
event are MN and the Green Business
Club Beatrixkwartier.

● ● ● the Malietoren will receive new
glass on Saturday July 2 and August
27? Traffic on the Bezuidenhoutseweg
and Boslaan will be partially de-
toured. On July 2, the glass will be re-
moved and replaced by temporary
glass. The final glass will be placed on
27 August.

● ● ● there might be still time to re-
gister for the ‘Van Gogh along the
Schenk’ walk on Sunday, June 19? For
more information and registration
call: 06-26668727.

● ● ● on the field at the Prinses 
Beatrixlaan you can play beachvolley-
ball again? Take a look at www.be-
abeach.nl under reserve if the field is
available at the desired time and then
send an email to beach@vvhaaglan-
den.nl. Playing is free!

For more news check

www.bezuidenhout.nl

Trees

The reopening of the WTC The Hague
on the Prinses Beatrixlaan will be cele-
brated with the exhibition ‘The Hague
through the eyes of expats’. The organi-
zer, the Expatriate Archive Centre, wants
to build a bridge between people for
whom The Hague is a temporary home
and people born and raised in The

Hague. A visit to the exhibition is a
great way to rediscover the city. Things
the Dutch consider commonplace are
given new value when seen through
the fresh perspective of the expat.
The exhibition is open until June 30 on

the second floor of the WTC The Hague.

(Foto: Robert Boer)

Through the eyes of expats

Last week I rode tram 6 to
Leidsenhage and had a
distinct feeling that so-
mething was missing in
the cityscape. It wasn’t
until I returned to Bezui-
denhout that I realized
what it was: trees. As if

honoring the nearby Haagse Bos, our
main corridors are prominently lined
with green leafy trees. 
And then there are flowering trees. Pic-
ture the Japanese cherry blossoms on
tree-lined streets such as Van Imhoff-
straat that dazzle passersby with their
sweep of color each spring. 
I’m not the only Bezuidenhouter thin-
king about trees. I asked artist Evange-
los Kalogeropoulos about his
upcoming exhibition at the Christus
Triumfatorkerk for Parels in Bezuiden-
hout. Ends up the artwork he created
for this show explores the connections
between humans and trees. 
A recent transplant from Greece, Evan-

gelos went on to explain: Trees are im-
mobile and firmly rooted in the
ground. They cannot uproot and move
should they desire a change or need to
flee danger. In contrast, humans are
mobile but also have roots that con-
nect them to their sense of place.
As a transplant myself, his words
stayed with me as I walked down our
tree-lined streets. How long does it
take to unfurl your roots? Perhaps
those neighborhood trees serve ano-
ther purpose - a testament to stead-
fastness in an increasingly mobile
world. 

Artwork by Evangelos Kalogeopoulos
and Adriaan Sala was on display in the
Christus Triumfatorkerk during the
Parel Route. Also viewable June 21 and
23 between 12:00pm - 2:00pm

By Kristin Anderson 

www.authorkristinanderson.com
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Lunchroom & Catering
Theresiastraat 142 - Den Haag - 070 385 82 61

www.nieuwengelhard.nl 

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

Iedere dag een compleet ontbijt 

inclusief verse jus en koffie 

voor € 6,95. Voor de 

zomermaanden heerlijke 

verse fruit- of groente- 

SMOOTHIES, of IJs 

koffie van Illy.

Wij bezorgen al uw broodjes

♥ 13 smaken verse thee

♥ Gratis WiFi

♥ Elke dag diverse nieuwe kranten en leesbladen

♥ Ook zondag geopend

♥ Een baby verschoontafel voor onze allerjongste gasten.

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

GROENEWEG
sigarenspeciaalzaak - staatsloten - lotto/toto

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

TABAC&GIFTS
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Inbraak

Het duurt niet lang meer, of de dagen
worden alweer korter. Veel mensen wil-
len daar niet van horen: ‘Geniet van de
lange dagen, de zomer breekt aan! Doe
niet zo negatief!’
Behalve de politie in onze wijk. ‘#Don-
kere Dagen Offensief is weer gestart,’
twitterden onze wijkagenten eind vo-
rige maand al. Met de boodschap: sluit
ramen en deuren goed af, om inbraak
en insluiping te voorkomen. In de win-
termaanden maken dieven en inbrekers
dankbaar gebruik van het duister.
Wintermaanden? Als de dagen weer
gaan korten, breekt juist de zomer aan!
Misschien moet de politie ook maar
een ‘Lichte Dagen Offensief’ beginnen,
want dat is natuurlijk wat onze agen-
ten bedoelen: juist als de temperaturen
stijgen, laten de wijkbewoners hun
ramen en deuren vaker openstaan.
‘Even op zolder iets halen? Vergeet niet
uw terrasdeur af te sluiten. Voorkom in-
sluiping’, twitterden de agenten in onze
wijk nadat het in mei al even hoogzo-
mer leek. ‘Noem me naïef, maar dit lijkt
me overdreven’, reageerde een buur-
vrouw op Twitter.
Ik zou weleens willen weten hoe vaak
een Bezuidenhoutse insluiper via de
tuin even een huis in glipt waar moge-
lijk gewoon iemand thuis is. Veel tuinen
in onze wijk zijn binnentuinen, vanaf de

Buurman John

straat niet zonder moeite te bereiken. En
als inbrekers ergens een hekel aan heb-
ben dan is het ergens moeite voor doen:
het zijn natuurlijk luie donders, anders
zouden ze wel werken voor hun geld,
maar ze staan ook graag niet ergens al
te lang aan terrasdeur te prutsen om
binnen te komen.
Zelf woon ik één hoog boven zo’n bin-
nentuin, weinig te vrezen, zou je zeggen,
toch sluit ik de balkondeur meestal af
als ik het huis uit ga. Het tuimelraam
van de badkamer laat ik zelden op een
kier staan, en het schuifraam aan de
voorkant doe ik dicht voor ik vertrek.
Overdreven? Ik weet het niet. 
Inbrekers heb ik in ieder geval nog bui-
ten de deur weten te houden. Inbrekers
die wel degelijk in onze buurt rondlo-
pen, blijkt wel uit de meldingen van de
politie. 
Dus als ik het huis uit ga, draai ik alle
drie de sloten op mijn voordeur (voor-
zien van anti-inbraakstrip) dicht, ook als
ik maar even naar de supermarkt of de
glasbak ga. Beetje overdreven, dat wel,
maar toch beter dan naïef.

PS Op de dag dat ik dit stukje schreef,
meldde de politie een inbraak en twee
pogingen bij mij om de hoek. Aan de
buurvrouw antwoordden de agenten
dat er vaak aangiftes van snelle inslui-
pers binnenkomen.

Wist u dat…
● ● ● op zondag 26 juni in het Koningin
Sophiepark alweer voor de vijfde keer
het Bezuidenhoutse Kampioenschap
Voetbal voor jongens en meisjes van 4
t/m 12 jaar uit de buurt wordt gehou-
den? Iedereen kan meedoen. Het maakt
niet uit of je op voetbal zit of niet. Als je
maar van een sportieve partij voetbal
houdt. Na het sportieve deel is er na-
tuurlijk weer een gezellige buurtborrel
en barbecue verzorgd door Café PAN.

● ● ● Elles Pleijter, naast redacteur van
Bezuidenhout Nieuws ook theater-
maakster is? Op 2 juni was stadsdeel
Laak een van de winnaars van de Vitali-
teitsaward 2016, met een muziekthea-
terproject voor senioren van Pleijter.

● ● ● Will van Aggelen, in het verleden
teken- en schilderdocent in het Wijk- en
Dienstencentrum, een historische
roman heeft geschreven? Het boek
heet Kinderen van de weduwe.

● ● ● het pop up-park aan de Prinses
Beatrixlaan op 21 juni het podium is
voor de eerste Vitaliteitsmarkt? Dat is
inclusief de aanwezigheid van lekkere
hapjes, lifestyle coaches, biologische-
en streekproducten en aandacht voor
bewegen. De initiatiefnemers zijn: MN
en de Green Business Club Beatrixkwar-
tier. 

● ● ● op de zaterdagen 2 juli en 27 au-
gustus de Malietoren nieuw glas krijgt?
Verkeer op de Bezuidenhoutseweg en
Boslaan moet dan gedeeltelijk omrij-
den. Op 2 juli wordt het glas eruit ge-
haald en vervangen door tijdelijk glas.
Op 27 augustus wordt het definitieve
glas geplaatst.

● ● ● u zich (misschien) nog kunt in-
schrijven voor de wandeling Van Gogh
langs de Schenk op zondag 19 juni?
Voor meer informatie en opgave: 06-
26668727.

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

Beabeach 
De Beabeach bedrijvencompetitie is weer ge-
start. Op 7 juni traden twaalf teams aan die 4
tegen 4 strijden om twee gewonnen sets. Af-
gelopen jaar wonnen KPN en CB&I respectie-
velijk het voor- en najaarstoernooi. Ook buiten
de competitie om kan er op het veld aan de
Prinses Beatrixlaan worden gevolleybald. Kijk
even op www.beabeach.nl onder reserveren of
het veld op het door u gewenste moment be-
schikbaar is en stuur dan een mail naar
beach@vvhaaglanden.nl. Spelen is gratis!
Goede volleyballen zijn eventueel te huur.
Op 21 juni is er tijdens de Vitaliteitsmarkt in
het pop up-park een clinic beachvolleybal die
gegeven wordt door een topvolleyballer.
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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.

Oog voor detail
Het detail in de vorige editie is door maar liefst twinitig

mensen herkend. De klok bevindt zich aan de woning op

de hoek van Van Reesstraat en Sibergstraat. Cristina Luca-

ciu kan de boekenbon ter waarde van 15 euro ophalen in

het Wijk- en Dienstencentrum, aan de Johannes Cam-

phuijsstraat 25.

Straatspeeldag 

een topper
In de Jacob Mosselstraat vermaakten zich zo’n 130

kinderen uitstekend op Nationale Straatspeeldag.

En zo waren er meer straten in de wijk waar het op

9 juni supergezellig was. (Foto: Fred Geelen)
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Geldig van 12 september tot 1 oktober 

2016. Niet geldig i.c.m. andere acties. 

Vraag in de winkel naar de deelnemende 

merken en actievoorwaarden.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

• Rolgordijnen • Duo rolgordijnen • Plissé gordijnen 

• Verticale lamellen • Vouwgordijnen • Vlinderjaloezieën 

• Horizontale jaloezieën • Houten jaloezieën 

NU 20%
KORTING
OP RAAMDECORATIE

Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97
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Krant niet ontvangen, 

laat het ons weten

Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant

voor Bezuidenhout-Midden, -Oost en 

–West. De krant verschijnt 5 keer per jaar

in een oplage van 10.500 exemplaren. 

Bezuidenhout Nieuws 54 wordt bezorgd

in de week van 9-16 december. Deadline

kopij en advertenties: 23 november.

Redactie

Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 

Marjon Damen, Roeland Gelink, John

Hermse, Mark Hoogland, Ellis Pleijter,

Paul van der Schoor,  Evelien ter Meulen,

Christof Thöne, Rabia Yesildag.

Fotografie

Koen de Lange, Willem Verheijen.

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: In het groen langs de Schenk.

(Foto: Fred Geelen)
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www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

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

TURKS RESTAURANT

Een gezellig familierestaurant 

sinds 1980, het adres voor de rijke

Turkse keuken en gastvrijheid.

Theresiastraat 208 - 2593 AV  Den Haag

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

Welkom bij de 
goedkoopste 

supermarkt van 
Den Haag

Theresiastraat 145, Den Haag

 Meer dan 80 PrijsKrakers 
per week!

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

Verse pizza, naar wens afgebakken 
in een traditionele steenoven.

Verse sushi, ter plekke bereid 
van superverse ingrediënten.

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

Verse maaltijden: 
Surinaams, oosters en Indisch. 
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Op 5 oktober om 15.00 uur wordt het pa-

viljoen op het Spaarwaterveld officieel 

geopend door wethouder Revis. Het zal er

die middag nat aan toegaan, want kinde-

ren van alle basisscholen in Bezuidenhout

zullen er een enorm waterballonnenge-

vecht houden, als het weer meezit. Ook zal

dan de naam van het pand worden ont-

huld. Heeft u een idee voor een leuke

naam? Dien deze dan in voor 27 septem-

ber en maak kans op een heerlijke taart

van Boheemen. 

Op het moment dat deze krant verschijnt,

is het paviljoen zo goed als klaar. Binnen-

kort kunnen hier activiteiten voor de wijk

plaatsvinden of kleine vergaderingen van

bewoners worden georganiseerd. En op

het terras kunnen ouders onder het genot

van een kopje koffie of een glaasje fris hun

kinderen in de gaten houden. 

Het gebouw is verder geheel energieneu-

traal door de dertig zonnepanelen die op

het dak liggen. Deze zijn gefinancierd door

het Wijkberaad Bezuidenhout met belang-

rijke bijdragen van Energie van Holland-

sche bodem en ASN Bank.

Zo’n mooi project verdient een mooie

naam, vindt de opdrachtgever, het Wijkbe-

raad Bezuidenhout, en dus schrijft ze een

prijsvraag uit: Wie verzint de meest origi-

nele naam voor het paviljoen? Enige be-

perking: de naam moet sprekend zijn

maar mag geen eigen naam zijn of de

naam van een persoon bevatten. Een jury

zal de inzendingen beoordelen. De win-

naar krijgt om te beginnen een heerlijke

taart van Boheemen en natuurlijk een uit-

nodiging voor de feestelijke opening van

het pand.

Meedoen aan de prijsvraag? E-mail uw in-

zending uiterlijk 27 september 2016 naar

paviljoen@bezuidenhout.nl.

Op het zelfde e-mailadres kunt u zich ook

opgeven om als vrijwilliger mee te helpen

in het paviljoen. Daarbij gaat het bij wijze

van spreken om het inschenken van een

kopje koffie of thee. Dit kan op afroepbasis

of op schema.

Verzin de leukste naam voor nieuwe paviljoen 

Op 5 oktober om 15.00 uur wordt het paviljoen op het Spaarwaterveld officieel geopend door wethouder Revis.

Het zal er die middag nat aan toegaan, want kinderen van alle basisscholen in Bezuidenhout zullen er een enorm

waterballonnengevecht houden. Ook zal dan de naam van het pand worden onthuld. Heeft u een idee voor een

leuke naam? Dien deze dan in voor 27 september en maak kans op een heerlijke taart van Boheemen. 

Het paviljoen op het Spaarwaterveld drie weken

voor de opening. (Foto: Koen de Lange)

Toekomstplannen voor Bezuidenhout
Er gaat de komende decennia veel veranderen in Bezuidenhout. Op 14 september

maakte de gemeente de toekomstplannen van Den Haag bekend. 

Uit de ‘Agenda ruimte voor de stad’ blijkt

onder meer dat het stadsbestuur veel

verwacht van de bedrijvigheid op het 

gebied van (internet)veiligheid. Ze denkt

dat op de snel groeiende The Hagues’ 

Security Campus vlak naast het station

Laan van NOI nog meer kennisinstellin-

gen komen en dat de bestaande gaan

uitbreiden. Daarnaast wordt het Beatrix-

kwartier nog meer ingezet als dé kanto-

renlocatie van Den Haag. Daarbij wordt

het stationsgebied bij Laan van NOI her-

ontwikkeld en ‘verbonden’ met het 

Beatrixkwartier tot één samenhangend

gebied.

Er waren al plannen om ter hoogte van

de Grotiusplaats over de Utrechtsebaan

te bouwen. Op langere termijn gaat er

ook gekeken worden naar wat er boven

de weg naast het ministerie van Buiten-

landse Zaken mogelijk is. En ook meer

richting het Prins Clausplein gaat er wel-

licht over de Utrechtsebaan worden ge-

bouwd.

Ga voor meer informatie naar 

www.bezuidenhout.nl
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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

Marcus “Roast & Toast”

opende de deur op 18 Juli 2016.

 
We hopen dat je gauw een keer 

binnenloopt om te genieten van 

onze crunchy, cheesy Club Toasty's.

 
Natuurlijk ben je ook welkom voor 

een kop koffie of een lekker biertje!

 

Theresiastraat    12D  - 2593 AN      Den Haag

T: +31   70   40 6  0 9  95
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Na jaren van plannen maken, leek het ein-

delijk in kannen en kruiken: de sterfiets-

route waarlangs fietsers comfortabel

vanuit het centrum van Den Haag, via Be-

zuidenhout naar Leidschenveen kunnen

fietsen. Zo wordt het kruispunt van de 

Juliana van Stolberglaan en de Laan van

Nieuw Oost-Indië gemakkelijk en veiliger

te passeren voor fietsers die uit de binnen-

stad komen en wordt ook het gevaarlijke

kruispunt van de Carel Reinierszkade en de

IJsclubweg aangepakt. 

Maar vlak daarvoor, op het gedeelte van

de Juliana van Stolberglaan tussen het

Stuyvesantplein en de IJsclubweg, ligt nog

een probleem. In de gemeentelijke plan-

nen valt te lezen dat er nog verder onder-

zoek zal worden gedaan om op deze plek

de situatie voor de fietsers te verbeteren.

Wat is hier aan de hand? In de oorspronke-

lijke plannen wordt hier een fietsstrook

aangelegd met aan de rechterkant par-

keerplekken en aan de linkerkant de rij-

baan. Fiets- en autoverkeer worden niet

van elkaar gescheiden, zoals bij het eerste

gedeelte, van de Juliana van Stolberglaan

tot aan het Stuyvesantplein, straks wel het

geval zal zijn: daar komt een fietspad di-

rect naast het trottoir te liggen, door een

parkeerstrook gescheiden van het auto-

verkeer.

Dat is wat het Wijkberaad Bezuidenhout

ook voor ogen heeft voor het laatste stuk

van de Juliana van Stolberglaan. ‘Dat is

veel veiliger’, zegt Fred Fuit, die zich na-

mens het wijkberaad met het verkeer be-

zighoudt. ‘Nu blijven de fietsers langs de

rijbaan.’

Maar volgens de gemeente is er geen

ruimte om de fietsstrook langs de rijbaan

in te ruilen voor een fietspad langs het

trottoir. De huidige fietsstrook wordt ook

gebruikt door brandweerauto’s en ambu-

lances. Als die strook verdwijnt, zou de rij-

baan breder moeten worden om de

hulpdiensten ruim baan te kunnen bie-

den. Dit zou ten koste gaan van de par-

keerstrook: dat scheelt 90 tot 100

parkeerplekken.

Het onderzoek van de gemeente of dit ge-

deelte van de sterfietsroute toch nog an-

ders kan worden ingericht, moet in

september klaar zijn, waarna de gemeen-

teraad er een besluit over kan nemen.

Door John Hermse

Gemeente en Wijkberaad Bezuidenhout

steggelen nog over een deel van de plan-

nen voor de sterfietsroute. 

Sterfietsroute, nog een hobbel te nemen

Pubquizzen, poppenkastkijken, spring-

kussenspringen, koekhappen, en natuur-

lijk samen borrelen en barbecueën. De

afgelopen maanden was het in menige

straat weer een feestje. Bijvoorbeeld in

de Van Imhoffstraat (1), de Mariastraat (2)

en de Jacob Mosselstraat (3).

Gezellig zo’n straatfeest!

1 

2 3 



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

de meest bijzondere wijnen koopt bij kleine onafhankelijke Europese

wijnboeren. Historicus en importeur Ingo Wewer luistert graag 

feesten, partijen en verjaardagen op met wijnproeverijen en met 

prachtige verhalen over wijn en wijnboeren. 

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

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

Aanbieding: proefdoos ambachtelijke wijn (6), van 

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

Duitsland, Frankrijk).

Ingo Wewer

Het verhaal van wijn
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Voor de deur van Nico Piket, op de hoek

van de Hendrik Zwaardecroonstraat en de

Juliana van Stolberglaan, zijn de werk-

zaamheden in april begonnen: ‘Het begin

verliep wat stroef, want er waren wat pro-

blemen om het grondwaterpeil op het

juiste niveau te krijgen. Daardoor lag de

straat twee weken langer open, maar toen

eenmaal het grondwaterpeil was ingere-

geld, ging het allemaal vrij vlot en soepel.

Ze delen de straat op in vakken en per vak

hebben ze in twee à drie weken de straat

opengebroken, het riool vervangen en de

nieuwe bestrating gelegd. Ik ben erg blij

met het resultaat. De straat knapt er flink

van op. Zeker als de bomen straks zijn ge-

plaatst. Wanneer dat is, weten we nog

niet.’ 

Tevreden

Samen met andere bewoners in Fase 1 de-

poneerde Piket foto’s van zijn woning bij

een notaris als bewijslast bij mogelijke

scheurvorming in de woning door de werk-

zaamheden: ‘Vanuit het wijkcentrum kre-

gen we uitleg wat we moesten doen. Door

dit met meerdere bewoners te doen,

kostte het deponeren van de foto’s mij 10

in plaats van 190 euro. Ook hebben wij de

gemeente en de aannemer al vooraf aan-

sprakelijk gesteld. Dat scheelt gedoe

mocht er uiteindelijk schade ontstaan. Ge-

lukkig is dat tot nu toe nog niet het geval

gebleken.’

Over de communicatie met de gemeente

en de aannemer gedurende het traject is

Piket tevreden: ‘Ik heb twee keer met en-

kele buren een informatiebijeenkomst be-

zocht en een keer zijn we naar het

gemeentehuis geweest om onze wensen

te bespreken. Niet al onze wensen zijn

meegenomen, maar we zijn blij dat we

fietsnietjes hebben gekregen voor de

bomen. Mensen zetten hun fiets toch

tegen een boom aan. Die nietjes bescher-

men straks niet alleen de bomen, maar

zorgen ook nog eens voor een net straat-

beeld.’ Ook het contact met de opzichter

en de bouwvakkers verliep goed. ‘Bij vra-

gen kregen buurtbewoners snel reactie en

als er iets met bijvoorbeeld de hekken of

de rijplaten niet goed zat dan hoefde je

maar een van de mannen aan te spreken

en ze pakten het op.’  

Ronduit slecht

In de Usselincxstraat zijn de werkzaamhe-

den op 31 augustus gestart. Niet helemaal

volgens eerdere berichten vertelt bewoon-

ster Heike Wientgens: ‘We ontvingen op

een gegeven moment een brief van de ge-

meente dat onze straat op 23 september

aan de beurt zou zijn. Tot er vier weken

vroeger ineens borden in onze straat ston-

den en er werd begonnen met de werk-

zaamheden. Op zich niet erg, maar ik was

wel wat verrast.’ Wientgens hoopt dat de

vervanging van het riool een einde maakt

aan een hoop ellende die zij en haar buren

hebben ondervonden. ‘Eind juni zakten na

een hevige regenbui de stoeptegels voor

ons portiek in. De gemeente is langs ge-

weest en dichtte het gat, maar de proble-

men bleven; het bleek helemaal mis te zijn

met de riolering. Het was zelfs zo erg dat

de kruipruimte bij de buren vol stond met

ontlasting. Samen met de buren heb ik al-

lerlei acties ondernomen om het op te los-

sen, maar op dit punt verliep de samen-

werking met de gemeente ronduit slecht.’ 

Over de werkzaamheden van het opbreken

van de straat is Wientgens wel positief:

‘Het gaat snel, de mannen werken hard en

het resultaat is mooi. Ik begreep wel dat er

tijdens de werkzaamheden een gasleiding

is geraakt. Ik hoop dat het allemaal goed

gekomen is, want er zaten hierdoor wel

ineens drie huizen zonder gas.’

Door Mark Hoogland

In Bezuidenhout-Oost wordt naar verwachting Fase 1 van het vervangen van de riolering

en de aanleg van nieuwe bestrating eind februari 2017 afgerond. Bezuidenhout Nieuws

peilde alvast enkele ervaringen.

Riool Fase 1

‘De straat knapt er flink van op’

Bomenonderzoek voor Fase 2

Voorafgaand aan het begin van Fase 2 is er onderzoek gedaan naar welke bomen

aan de Carel Reinierskade, de Sillestraat en de Stuyvesantstraat mogelijk weg moe-

ten of moeten worden verplaatst. Verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente

Eveline Kokx: ‘Wat we hebben geleerd van Fase 1 is dat het goed is om een bomen-

onderzoek ruim vooraf te laten plaatsvinden. Het onderzoek, uitgevoerd door een

externe partij, dient als advies voor de besluitvorming aan het college. Dat zal eind

september begin oktober zijn. Dan kunnen we ook de resultaten van het onderzoek

openbaar maken.’

Nico Piket: ‘Ik ben erg blij

met het resultaat.’ (Foto:

Koen de Lange)



Autobedrijf Houtwijk ‘Bezuidenhout’

Autobedrijf Houtwijk

Johan van Hoornstraat 39

zijstraat Laan van N.O.I

(070) 383 84 05

info@autohoutwijk.nl

www.autohoutwijk.nl

Beter een goede buur

dan een verre dealer!
 

Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

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

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

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

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

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

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

Voor informatie: 

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

(Advertentie)

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

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

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

Vraag vrijblijvend een offerte aan 

op www.alexandriabv.nl voor 

een van onze diensten.

ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS IS DE AANNEMER VOOR HET BEZUIDENHOUT
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Nextdoor Bezuidenhout brengt 

breiende buren samen

Transformatie gebouw aan Marialaan start in oktober

Dijkerman: ‘Ik kwam achter het bestaan

van Nextdoor toen ik tijdens het uitlaten

van de hond aan de praat raakte met mijn

achterbuurvrouw. Ik heb me direct aange-

meld vooral omdat ik het handig vind om

op de hoogte te zijn van evenementen in

de wijk.’ 

Dijkerman is al tien jaar lang fanatiek quil-

ter. Nadat ze zich had aangemeld bij Next-

door, besloot ze een oproep te plaatsen

om samen met buurtgenoten te handwer-

ken. ‘Het is gezellig om samen met ande-

ren bezig te zijn, en ik dacht dat er in de

wijk toch meer mensen moeten zijn die

dit leuk vinden.’ 

Dat bleek het geval. Binnen een paar

dagen had ze veertien aanmeldingen, alle-

maal mensen uit de buurt die ze tot dat

moment nog niet kende. De groep is dus

te groot om bij iemand thuis bij elkaar te

komen. ‘Gelukkig kunnen we in het Wijk-

en Dienstencentrum aan de Johannes

Camphuijsstraat terecht. In september be-

ginnen we, elke tweede en vierde dinsdag

van de maand. De ruimte is groot, we kun-

nen wel 30 of 40 mensen kwijt. Dus als er

nog mensen interesse hebben, dan kun-

nen ze zich melden via caroline.dijker-

man@gmail.com. In het wijk- en

dienstencentrum staan ook naaimachines

die we mogen gebruiken en het kost alle-

maal niets.’

Het idee dat iets als handwerken niet sa-

mengaat met een nieuw medium als

Nextdoor vindt Dijkerman onzin: ‘Hand-

werken is hip, het mag weer. Er is een

trend gaande, steeds meer mensen zoeken

gezelligheid. Deze laagdrempelige manier

van samen iets doen, past daar helemaal

in.’

Door Marjon Damen

Dit is één jaar later dan vorig jaar is aange-

kondigd. De opschorting heeft als voor-

naamste reden de onderhandelingen met

een belegger. ‘We hebben er op een be-

paald moment voor gekozen om de exploi-

tatie van de studenten- en de

starterstudio’s niet zelf te doen,’ vertelt

Jaco de Hon, planontwikkelaar bij Adriaan

van Erk. ‘Wij zijn en blijven een bouwende

ontwikkelaar en willen dan ook geen ver-

huurder van grote wooncomplexen zijn.

Dit uitgangspunt betekende dat we op

zoek moesten naar een belegger die het

wooncomplex van ons wilde overnemen.’

Inmiddels worden er gesprekken, in een

vergevorderd stadium, gevoerd met een

belegger die het geheel wil overnemen

zodra de transformatie is afgerond. De

Hon kan de naam van die partij nu nog

niet noemen. Het streven is om in augus-

tus 2017 de toekomstige bewoners het to-

taal vernieuwde pand te laten betrekken.

In het wooncomplex komen circa 180 stu-

denten- en 15 starterstudio’s met een

groot dakterras.

Meer informatie over deze studenten- en

starterstudio’s vindt u op de website van

Adriaan van Erk: www.adriaanvanerk.nl

onder het kopje in ontwikkeling/Den

Haag, Marialaan. Als u het contactformu-

lier invult, houdt Adriaan van Erk u op de

hoogte van de vorderingen van dit project.

Door Mark Hoogland

Caroline Dijkerman uit de Emmastraat plaatste onlangs een oproep op de buurtapp

Nextdoor. Ze zocht mensen die samen met haar een avond in de maand willen handwer-

ken. Ze verwachtte een handjevol reacties. Dat werden er meer.

In oktober start Adriaan van Erk met sloopwerkzaamheden in het voormalige kantoor

van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de Koningin Marialaan. De sloop-

melding bij de gemeente is inmiddels gedaan. Het streven is om vóór het studiejaar van

2017 de 195 studenten- en starterstudio’s gereed te hebben. 

De handwerkgroep voor

het eerst bij elkaar. Tweede

van links Caroline Dijker-

man. (Foto: Fred Geelen)

Nextdoor is een internetdienst en app

waarmee je gemakkelijk contact

maakt met je buren. Voor de app is Be-

zuidenhout verdeeld in Midden,

Noord, Oost en West. Wijkbewoners

melden er bijvoorbeeld dat hun huis-

dier vermist is, geven tips hoe meeu-

wenoverlast tegen te gaan en wijzen

op interessante evenementen in de

buurt. Bezuidenhout-Midden telde

eind augustus 292 leden, Noord 200,

Oost 123 en West blijft nog achter met

9 leden. De app is gratis te downloa-

den in de Apple App Store of de

Google Play Store. 



KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Kwaliteit 
wint 
altijd!

TERRAS - LUNCH - BORREL - DINER

LOUISE DE COLIGNYSTRAAT 53 - 070 381 40 14 

Schoonheidssalon Nollie Kleijheeg

NIEUW IN DE SALON:
Warmte/lichttherapie opkikker voor uw:

             l huid   l gezondheid   l spieren/gewrichten

             l humeur/stemming       l conditie 
               

               Paulinastraat 88 - 2595 GK  Den Haag 

              www.salonnolliekleijheeg.nl - 06 23659531

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

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

AUTO SERVICE MULDERS
PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK

BANDEN – A.P.K – BEURTEN
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Helaas zijn het - ook in Bezuidenhout -

vaak ouderen die slachtoffer worden van

babbeltrucs. Oplichters en dieven probe-

ren u van alles op de mouw spelden met

maar één doel: bij u binnenkomen en u

iets afhandig maken. Misschien voelt u

dat er iets niet in de haak is, maar vindt u

het onbeleefd om zo iemand niet te

woord te staan of binnen te laten. Toch,

laat onbekenden nooit binnen. 

Oplichters zijn er in alle soorten en maten:

vriendelijk ogend, vertrouwenwekkend,

man, vrouw, jong, oud. Een ding is zeker: ze

zijn vooraf niet te herkennen. Ze kunnen

zich aan u voorstellen als medewerker van

de thuiszorg of een energiebedrijf, of als

nieuwe buur. Ze kunnen u om hulp vragen,

bijvoorbeeld om geld voor benzine of een

taxi. Maar ze kunnen u ook iets aanbieden.

Over al dit soort smoesjes is goed nage-

dacht en daarom klinken ze ook vaak ge-

loofwaardig. Laat u echter niet foppen,

want deze mensen willen maar één ding

en dat is bij u binnenkomen. Eenmaal bin-

nen zorgt de dader - soms zijn het er meer

- dat u wordt afgeleid en als hij of zij weg

is, ontdekt u dat ook uw bankpas, geld of

sieraden zijn verdwenen.

Tips

Laat nooit zomaar onbekenden binnen.

Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten

met een kierstandhouder. Of laat een

deurspion in de deur zetten. Zo kunt u zien

wie er voor de deur staat zonder de deur

te hoeven opendoen.

Kent u de persoon die aanbelt niet en ver-

trouwt u het niet? Vraag dan eerst wie het

is en wat hij of zij komt doen. Vraag ook al-

tijd naar een legitimatiebewijs. Ook als ie-

mand zegt van de gemeente, een bedrijf

of instelling te zijn. Heeft iemand geen be-

wijs bij zich, maak dan een nieuwe af-

spraak. Vertrouwt u het niet? Bel dan 112.

Raak niet in paniek als mensen met ge-

weld binnen willen komen. Blijf altijd rus-

tig en probeer met praten de man of

vrouw naar buiten te krijgen. Kijk goed

naar de persoon en probeer te onthouden

hoe hij of zij er uit ziet. Zijn ze de deur uit,

kijk dan door het raam waar ze heen

lopen. Bel direct 112 en vertel uw verhaal.

Loop nooit met iemand mee naar buiten.

Vaak komen dieven met z’n tweeën. De

ene persoon maakt een praatje met u, ter-

wijl de andere uw huis binnensluipt om

spullen te stelen. Houd daarom ook uw

achterdeur op slot als u alleen thuis bent.

Soms komt iemand via de achterdeur uw

huis binnen om uw spullen te stelen. 

Ernst Käuderer en Hans van der Linde

Mantelzorgers in Den Haag ontvangen

jaarlijks 100 credits om te shoppen in de

webwinkel, vrijwilligers krijgen een te-

goed van 20 credits. Deze kunnen bijvoor-

beeld worden besteed aan een

bioscoopbon (7 credits), een Rituals-vou-

cher (8 credits), een bezoek aan Maduro-

dam (12 credits) of een 3-gangenmenu bij

Humphrey’s (20 credits). De toegewezen

credits zijn gedurende het hele kalender-

jaar geldig, maar moeten wel uiterlijk 31

december 2016 zijn besteed. 

Iedere Haagse vrijwilliger die vrijwilligers-

werk doet in Den Haag én iedereen die

zorgt voor een ander in Den Haag kan zich

digitaal aanmelden. Met de code die u na

de goedgekeurde registratie per e-mail

ontvangt, kunt u shoppen. 

Er is een webwinkel voor mantelzorgers

(www.denhaagmantelzorg.nl/webwinkel)

en een voor vrijwilligers (www.denhaag-

doet.nl/webwinkel). Aanmelden voor

beide kan ook. 

Voor hulp bij het registreren kunt u bellen

met de servicetelefoon: 070-3024419 (ma

t/m vr, 09.00-17.00 uur) of langsgaan bij

een van de gemeentelijke servicepunten

in de stad.

De wijkagent over 

Babbeltrucs

Bezuidenhout heeft twee wijkagenten: Ernst Käuderer en Hans van der Linde. Zij zijn de schakel tussen wijkbewoners en 
politie als het gaat om veiligheid. In deze rubriek vertellen zij hoe u uw eigen veiligheid en die van anderen 

zoveel mogelijk kunt waarborgen. 

Ernst Käuderer (links) en Hans van der Linde.

(Foto: Willem Verheijen)

De Gemeente Den Haag waardeert de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Deze Ha-

genaars, waaronder natuurlijk ook Bezuidenhouters, doen belangrijk en bijzonder werk.

Daarom mogen zij ook dit jaar shoppen in een speciale webwinkel. De cadeaus variëren

van gezellige uitstapjes tot gezonde producten. 

Cadeaus voor vrijwilligers en 

mantelzorgers in Bezuidenhout 



Snack GUL 03

Ambulant Pedicure

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

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

Tegen inlevering van deze bon een Dürüm
doner van 4 euro voor 3,50 euro, één doner
per bon (alleen afhalen) 070-347 10 42.
www.snackgul03.nl - Pahudstraat 156 

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!

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

Binnenkort bestellen via de website van India Glory. 

Wij bezorgen in de volgende steden: Den Haag (Ypenburg), Delft, 

Leiden, Nootdorp, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer

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
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Tweede 1e Haagse hedendaagse kunstmarkt
Qua bezoekersaantallen viel de tweede editie van de 1e Haagse hedendaagse kunst-

markt de organisatoren misschien een beetje tegen. Qua aanbod van kunst, muziek en

sfeer viel er echter volop te genieten op de Koningin Marialaan op 20 augustus. Een van

de 54 standhouders meende zelfs dat de locatie ‘gezellig Frans’ aandeed. Het moet ge-

zegd: zonder geparkeerde auto’s is het in een zonovergoten en lommerrijke Koningin

Marialaan zeer plezierig vertoeven. (Foto’s: Koen de Lange)

15

1e Haagse Hedendaagse
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Iedere zondag rond vijf uur drinkt Jan (83)

een borrel met een zoutje en iedere

zondag komt rond diezelfde tijd een

buurtgenoot zijn sigaar aansteken. Jan is

blind, vanaf zijn geboorte al, en durft geen

lucifer aan te steken.

Hij woont al ruim zeventig jaar in het-

zelfde huis in het Bezuidenhout, eerst met

zijn ouders en jongere broer. Vanaf 1982 al-

leen. Hij kent het huis goed en wil niet ver-

trekken.

Thuishulp heeft de voormalige corrector

van de blindenbibliotheek liever niet. Een

taxichauffeur doet boodschappen, de

schoonmaakster ook de was, zijn voorma-

lige cheffin komt zaterdags voor een kop

koffie en Jan regelt zijn buurtgenoten voor

de rest van zijn hulp. Sinds kort gaat de

deur af en toe open voor de wijkverpleeg-

ster. Medische hulp vraagt Jan zijn helpers

niet.

De ene buur komt voor het opwarmen van

de magnetronmaaltijd, de andere

voor het koken van een paar eieren en

weer een ander voelt zich verantwoorde-

lijk voor het onkruid in de tuin en het af-

voeren van de vuilnis. Zijn ontbijtkoek en

door de taxichauffeur gesmeerde lunch,

eet hij bij het keukenaanrecht. 

Jan is vooral thuis. Om zes uur staat hij op,

luistert muziek, doet 's middags nog wat

correctiewerk op de brailleschrijfmachine

voor zijn oude werkgever. Op dinsdag-

avond in bad en drie keer per week met

een teiltje lauw water de scheerbeurt. Ver-

der wacht hij op wat aanloop van zijn

mantelzorgers en de koerier van de apo-

theek. Om negen uur gaat hij naar bed.

Eénmaal per week rijdt een taxibusje hem

naar een kennis voor een maaltijd. Vroeger

ging Jan vaker buiten de deur dineren,

maar sinds de sigaar in de horeca verbo-

den is, gaat hij liever niet meer weg. 

Hollandse Beelden is een nieuw tijdschrift geheel gevuld met lange beeldreportages. Het magazine is een idee

van fotograaf, uitgever en Bezuidenhouter Roel Rozenburg. In het eerste nummer staat onder meer een ontroe-

rende fotoreportage gemaakt door Rozenburg van wijkgenoot Jan, die blind is en al bijna zeventig jaar in het-

zelfde huis woont, mede dankzij de hulp van buren. Bezuidenhout Nieuws mocht een deel van deze

fotoreportage plus de bijbehorende tekst overnemen. Kijk voor meer informatie op www.hollandsebeelden.nl 

Roel Rozenburg lanceert magazine Hollandse Beelden

Wijkgenoot portretteert leven 
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Thuis moet hij wel dagelijks in

beweging blijven. De fysiothera-

peut heeft Jan oefeningen gege-

ven; tien keer heen en weer

lopen tussen de voor- en de ach-

terdeur, tweemaal de trap op en

af en de strekoefeningen tussen

de aanrecht en de keukentafel.

Jan heeft nooit thuishulp gewild. Hij

vreest voor administratieve rompslomp,

rommel in zijn keuken en vindt het teveel

gedoe. Zo'n thuishulp mag niet alle klusjes

doen, daar komt dan weer een ander voor

– op altijd wisselende tijden. Daar raakt

Jan te veel van in de war.

Dus belt hij de buurvrouw als hij iets heeft

laten vallen, kwijt is of iets te eten wil. Als

de telefoon niet wordt opgenomen, moet

hij iets langer rondbellen. Maar Jan vindt

altijd iemand die voor hem komt.

 blinde wijkgenoot
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Ik fiets met enige regelmaat bewust op

verboden paden door het Haagse Bos. Ik

hoop te worden betrapt door een bos-

nimf, die daar rondwaart.

Staatsbosbeheer is op de hoogte van de

aanwezigheid van deze mythische half-

godin. Sterker, ze hebben haar aangeno-

men. Jenny van Leeuwen is boswachter,

met als werkterrein Haagse Bos en Ma-

lieveld. Leuk dat Bruce Springsteen daar

even was, maar Jenny is de echte

Haagse Boss. Een lucide verschijning is

ze: mooie, intense ogen, rood haar. 

Bovenal beschikt Jenny over een onge-

looflijke blijmoedigheid.

Kent u hardloper Churandy Martina?

Natuurlijk. Iedereen heeft tijdens de

Olympische Spelen genoten van deze

goedlachse hardloper. Wat heet, heel

Nederland liep met hem weg. Als die

Martina niet positief bevonden wordt,

dan vreet ik m’n hoed op. De hardloper

uit Curaçao kwam op de 200 meter 0,01

seconde tekort voor een medaille. Een

ander zou zichzelf nooit meer in een ge-

wone spiegel aan durven kijken - laat

staan een medaillespiegel. 

Jenny, onze bosnimf, straalt net als Mar-

tina: van binnenuit. Maar Jenny is

schuchter. Zij is niet als Churandy, die

na zijn nederlaag tóch alle aanwezigen

uitvoerig bedankte, tot aan de ijscoman

buiten het stadion. Ook de kijkers die

opbleven om hem te zien falen werden

vriendelijk bedankt. Hij gaat iedere indi-

viduele nachtkijker thuis bezoeken met

een stuk tèrt: vlaai uit Curaçao. 

Al die poespas heeft Jenny niet nodig.

Onze boswachter schrijft heerlijk posi-

tief op haar blog over het kleinste leven

dat er is en vormt daarmee een tegen-

wicht voor al het grote slechte nieuws

waarmee we dagelijks worden vergif-

tigd. Nu maar hopen dat ze niet wordt

ontdekt door Mark Rutte, die Churandy

misbruikte voor eigen gewin: 'Martina

is de vrolijkste man van Nederland - na

mij.' 

Wél weet ik dat Jenny net zo beroemd

wordt als Freek Vonk. Met één verschil:

Jenny doet het met de levende natuur;

Freek doet het met een prehistorisch

skelet. Ik weet wel wie ik liever zou zien.

Stiekem blijf ik smachten naar een ont-

moeting met Jenny, tijdens mijn verbo-

den fietstochten. De boete zal ik

koesteren als bewijs.

Deze ode aan Jenny van Leeuwen is ge-

schreven door Sjaak Bral en verscheen

als column op 27 augustus in het

AD/Haagse Courant.

Bezuidenhouter Bral is schrijver, caba-

retier en televisiepresentator. Zijn eer-

ste volksopera De Vloek op

Scheveningen stond van 8 tot 14 sep-

tember op de planken van het Zuider-

strandtheater. Bral schreef het script en

speelde de verteller en enkele bijrollen.

Bosnimf ‘Leuk dat Bruce Springsteen

daar even was, maar Jenny is de

echte Haagse Boss.’ (Foto: Wil-

lem Verheijen)



19

nummer 53 - september 2016 - www.bezuidenhout.nl

Presentatie plannen voor pleinen in Oost 

Energie van Hollandsche bodem organiseert een informatiebijeenkomst over het toe-

komstige zonnepark ‘t Oor aan de Loolaan. U bent van harte welkom in het Wijk- en

Dienstencentrum Bezuidenhout op donderdagavond 6 oktober. We vertellen u dan

graag meer over het zonnepark en beantwoorden al uw vragen.

Het zonnepark krijgt 13.000 zonnepanelen

en daarmee kunnen ruim 400 tot 600

huishoudens hun groene energie opwek-

ken en hun energierekening verlagen. Dat

is goed voor uw portemonnee. 

Verlaag uw energierekening

Uw eigen 100 procent groene energie op-

wekken zonder dat u zonnepanelen op uw

eigen dak hoeft te leggen, hoe makkelijk is

dat? Doe samen met uw buurtgenoten

mee in het collectieve zonnepark ‘t Oor. U

kunt zich inschrijven als u in een van deze

postcodegebieden woont: 2244, 2245, 2511,

2514, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595 en 2596.

Ook voor ondernemers

Ondernemers (mkb, zzp’ers) met een klein-

verbruikaansluiting kunnen tot 10.000

kWh per jaar ook meedoen, mits actief in

het postcodegebied

Vragen?

‘Hoe gaan jullie het inrichten, wie mogen

er meedoen, hoe zit het met de terugver-

dientijd, moet ik overstappen van energie-

leverancier?’ Mogelijk allemaal vragen,

waar we graag antwoord op willen geven.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat u

ons ziet en weet wie wij zijn.

Over Energie van Hollandsche bodem

Wij willen op een onafhankelijke wijze bij-

dragen aan een eerlijke en duurzame sa-

menleving. We willen oplossingen bieden

en u laten ervaren dat je eigen stroom op-

wekken, leuk en eenvoudig is. Waarom

nog langer afhankelijk blijven van ver-

vuilde fossiele brandstoffen die opraken,

terwijl de zon ons dagelijks voorziet van

100 procent schone energie? De beste

energie wek je zelf op! Doe mee.

Het voorlopig ontwerp omvat zowel een

samenhangend plan voor de openbare

ruimte van Bezuidenhout-Oost als per

plein een uitgewerkt voorstel voor de in-

richting. Dit ontwerp is het resultaat van

een aanhoudend enthousiaste inzet van

buurtbewoners en de uitkomsten van eer-

der georganiseerde workshops en een

wijkbrede enquête. Van eind september

tot medio oktober presenteert de project-

groep Pleinen (zie foto), waarin de ge-

meente en de werkgroep Pleinen

samenwerken, tijdens vijf openbare ‘plein-

gesprekken’ de plannen voor de inrichting

van vijf beeldbepalende pleinen met een

buurtfunctie voor de wijk.

Vijf pleinen

Op maandag 26 september wordt het

Plein Hendrik Zwaardecroonstraat/Stuyve-

santstraat besproken, op woensdag 

28 september het Stuyvesantplein, op

maandag 3 oktober het De Silleplein, op

maandag 10 oktober het Plein Van Heutsz-

straat/Loudonstraat en op woensdag 

12 oktober het Plein Lansberge/Cornelis

Van der Lijnstraat.

…en de andere pleinen?

Niet ieder plein wordt op een afzonderlijke

inspraakavond besproken. De meeste, klei-

nere pleinen zijn eerder besproken tijdens

de reguliere straatgesprekken over de her-

inrichting van de straat. Alle ontwerpen

zijn (binnenkort) online in te zien op

www.pleinenbzh.nl, waar ook meer infor-

matie over dit bijzondere project is te vin-

den. 

Houd u er rekening mee dat de pleinen

van fase 3 nu nog niet gedetailleerd zijn

uitgewerkt. Dit hangt samen met de fase-

ring (drie fases) en uitvoering van de ver-

vanging van het riool en de herinrichting

van de straten. 

De pleingesprekken vinden plaats in het

Wijk- en Dienstencentrum, Johannes 

Camphuijsstraat 25, en duren van 

19.30 – 21.00 uur. 

De gesprekken zijn openbaar en voor ie-

dereen toegankelijk. De organisatoren

vinden het echter wel fijn als u zich van

tevoren aanmeldt via: pleinen@bezuiden-

hout.nl

Door werkgroep Pleinen

Locatie: Wijk- en Dienstencentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuijsstraat 25 

Datum: 6 oktober. 19.30 uur inloop met koffie en thee; 20.00 uur presentatie 

Meer info: www.evb.nl en www.facebook.com/evhb.nl/

Het voorlopig ontwerp voor de inrichting van de pleinen in Bezuidenhout-Oost is klaar.

De plannen voor vijf pleinen worden op vijf afzonderlijke avonden aan de bewoners ge-

presenteerd vanaf eind september. 

(Advertorial)

Informatieavond zonnepark ‘t Oor

100 % duurzame energie opgewekt in uw eigen buurt



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

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

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

www.nieuwengelhard.nl 

Iedere dag een compleet ontbijt 

inclusief verse jus en koffie 

voor € 6,95. Binnenkort

bij ons verkrijgbaar 

heerlijke gezonde 

yoghurt ontbijtjes.

Wij bezorgen al uw broodjes

♥ 13 smaken verse thee

♥ Gratis WiFi

♥ Elke dag diverse nieuwe kranten en leesbladen

♥ Ook zondag geopend

♥ De scholen zijn weer begonnen wij bieden studenten van 

    het Mondriaan 10% korting op vertoon van hun schoolpas.

Lekker koffie drinken met een gebakje. 

O.a. appeltaart, kwarktaart, carrottaart, cheesecake, 

chocolade truffel of chipolatataart.

Theresiastraat 43

2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67

www.verweykappers.nl

GIVE2CARE gaat van start
in Bezuidenhout!

Give2Care is een nieuw project waarbij (on)gebruikte

hulpmiddelen worden uitgeleend aan wijkbewoners die

niet de mogelijkheid hebben om een nieuw hulpmiddel

aan te schaffen. Denk hierbij aan een rollator, rolstoel,

kruk, douchebeugel etc..

Help een ander! 

Heeft u hulpmiddelen die u niet (meer) gebruikt? 

Wij geven ze graag een tweede kans! 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wijk-

centrum Bezuidenhout: 070-2052560.
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Langs de Schenk bij de Nieuwe Veen-

molen. Het was de ideale groene om-

geving voor de Ecomarkt die er op 28

augustus plaatsvond. 

De gemeente Den Haag vertelde er

onder meer dat er in het najaar een re-

geling komt waardoor ook kleinere Ver-

enigingen van Eigenaren (minder dan

tien woningen) subsidie kunnen krijgen

voor duurzame investeringen en onder-

houd. VvE’s die aan de slag willen met

duurzaam onderhoud kunnen boven-

dien subsidie krijgen voor het opstellen

van een meerjaren duurzaam onder-

houdsplan. 

Duurzaam Den Haag vroeg aandacht

voor de Operatie Steenbreek. Dat is een

landelijke actie waarbij mensen als ze

een tegel uit hun tuin inleveren daar

gratis een plant voor terugkrijgen. Daar-

mee wil men de versteende tuin een

halt toeroepen en dieren en insecten

weer een kans in de tuin geven en het

regenwater weer beter laten weglopen.

Ekoplaza Theresiastraat was aanwezig

met een assortiment van vers fruit om

duidelijk te maken dat al haar producten

100 procent biologisch gecontroleerd

zijn en dat de leveranciers hiervoor een

goede prijs krijgen. Twee kraampjes ver-

der promootte Spar Angela dat haar

klanten ook voor biologische producten

heel goed terecht kunnen in de super-

markt aan het Stuyvesantplein.

Mede-organisator Nicole Mekel van Na-

tuurlijk Nicole keek tevreden terug op de

Ecomarkt. Niet alleen had stadsdeeldi-

recteur Lilianne Blankwaard de door

haar ontwikkelde wandeling Van Gogh

langs de Schenk geopend, ook is er steun

voor een Schenkfestival volgend jaar.

Duurzaam Bezuidenhout

Ecomarkt biedt duurzame nieuwtjes

Zonnepanelenpark

’t Oor

Op de Ecomarkt presenteerde zich

ook Energie van Hollandsche

Bodem (EvHB). Deze organisatie

wil 13.000 zonnepanelen leggen

op het terrein ’t Oor aan de Lool-

aan. Wat een paneel de afnemer

gaat kosten, kon nog niet worden

gezegd, maar op 6 oktober is er

een informatieavond in het Wijk-

en Dienstencentrum Bezuiden-

hout waar de plannen verder wor-

den toegelicht. Zie voor de details

ook pagina 19. 

Meer dan veertig bewoners hebben zich

inmiddels ingeschreven voor ongeveer

350 zonnepanelen in het project Groen

Hofzicht. Daarmee zijn de 500 zonnepa-

nelen die maximaal worden geplaatst

op het dak van het hoofdkantoor van

Aegon in Mariahoeve al bijna verkocht.

Vergroenen gaat bewoners uit Bezui-

denhout, Marlot, Mariahoeve en het

Voorburgse Essesteijn aan het hart, stelt

Cees Redegeld. Want, vertelt de voorzit-

ter van de Coöperatie Groen Hofzicht, al

direct na opening van de inschrijving op

de zonnepanelen stroomden de aanvra-

gen binnen. Redegeld is blij met die be-

langstelling. ‘Eerder dit jaar peilden we

de interesse voor deelname onder de be-

woners uit de postcodes 2591 tot en met

2594 plus 2272 en 2273. Die bleek hoog te

zijn. Daardoor geïnspireerd zijn we met

negen vrijwilligers van start gegaan om

dit van de grond te krijgen. Nu de inte-

resse zo groot blijkt, gaan we natuurlijk

voor het maximaal aantal ingeschreven

panelen, 500! Inschrijven kan dus nog.’

Binnenkort beslist het coöperatiebe-

stuur welk bedrijf de zonnepanelen-

installatie op het dak van het Aegon-

hoofdkantoor gaat realiseren. Dan zal

ook de definitieve prijs van een zonnepa-

neel bekend worden gemaakt.

Geïnteresseerd in deelname? Ga voor

meer informatie en het inschrijfformu-

lier naar www.groenhofzicht.nl. Wees

er snel bij, want de planning is dat de

zonnepanelen-installatie van Groen

Hofzicht uiterlijk begin 2017 is gereali-

seerd.

Zonnepanelen Groen Hofzicht gewild

Duurzaam shoppen

in het groen. (Foto:

Fred Geelen)

Door werkgroep Duurzaam Bezuidenhout



Huis verkopen?

De Eerensplein 8 Den Haag

+31 (0)70 30 40 141

www.are.nl

Door opleving huizenmarkt 
behoefte aan nieuwe en 
leuke woningen in de verkoop

Nieuwe woningen worden 
ook snel weer verkocht

Voor woningen met 
achterstallig onderhoud 
ook de juiste oplossingen

Heldere presentatie en 
professionele foto’s Funda

We komen graag vrijblijvend 
langs voor een gratis 
waardebepaling

Eerlijke courtage 
en lage opstartkosten

De makelaar in het Bezuidenhout
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Halverwege de 19e eeuw verlengde de

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat-

schappij de eerste spoorlijn, die liep van

Amsterdam naar Haarlem, via Leiden en

Den Haag tot Rotterdam. Voor deze lijn

werd in de regeringsstad het architecto-

nisch fraaie station Hollandsch Spoor ge-

bouwd. Naast de noord-zuid-verbinding

ontstond al snel de behoefte aan een

spoorlijn van Den Haag naar Utrecht met

aansluiting op het achterland. De invloed-

rijke en machtige Nederlandsche Rhijn-

spoorweg-Maatschappij wilde voor die lijn

een station zo dicht mogelijk bij het

Haagse stadscentrum. De keuze viel op

een locatie aan de Bezuidenhoutseweg.

Voor het station en het spoorwegemplace-

ment moest niet alleen een rij prachtige

herenhuizen, de zogenoemde ‘Lyonnetse

paleisjes’, wijken, ook het Haagse stadsbe-

stuur beschouwde het project als een

blokkade tussen het stadscentrum en de

nieuw aan te leggen wijk Bezuidenhout en

een ernstige belemmering voor de voorge-

nomen logische stratenaanleg en bebou-

wing. De spoorwegmaatschappij legde het

bezwaar eenvoudig naast zich neer: eind

april 1870 werd het Rhijnspoorstation ge-

opend. 

Alternatieven

In 1905 adviseerde de bekende architect

Hendrik Berlage de regering, die de parti-

culiere spoorwegmaatschappij in 1890

had overgenomen, de spoorlijn richting

Utrecht om te leggen naar Hollandsch

Spoor. Het Rhijnspoorstation, inmiddels

omgedoopt tot Staatsspoor, zou dan

plaats kunnen maken voor een schouw-

burg. Dit plan werd resoluut van de hand

gewezen, mede door de invloed van het

koningshuis, dat het station Staatsspoor

vanwege de gemakkelijke bereikbaarheid

van haar paleizen en het politieke Binnen-

hof onder geen voorwaarde wilde missen.

Na diverse pogingen van de gemeente

Den Haag om het station te laten verdwij-

nen, die strandden door de macht van de

rijksoverheid, de spoorwegen en het ko-

ninklijk huis, stelde de invloedrijke archi-

tect Willem Dudok na de Tweede

Wereldoorlog voor het door het bombar-

dement van 1945 zwaar beschadigde

Staatsspoor definitief van de kaart te

vegen. Zijn idee was het railverkeer te ver-

plaatsen naar het knooppunt van de el-

kaar in Voorburg kruisende noord-zuid en

oost-west spoorlijnen. De Nederlandse

Spoorwegen antwoordden met een onver-

zettelijk ‘neen’. Zelfs het in 1958 voorge-

stelde compromis het station en het

spoorwegemplacement ondergronds te

laten gaan om zo de aansluiting van het

stadscentrum bij Bezuidenhout mogelijk

te maken, werd resoluut van de hand ge-

wezen. De Rijksoverheid weigerde hiervoor

geld ter beschikking te stellen.

‘Kapitale vergissing’

Uiteindelijk ging het in de oorlog geha-

vende station Staatsspoor, dat met zijn

mahoniehouten zitbanken in de wachtka-

mers en een koninklijke salon even repre-

sentatief was als Hollands Spoor, toch

tegen de vlakte. Op plek daarnaast ver-

rees, ondanks het verzet van Den Haag en

de burgerij, in 1975 een brok kille architec-

tuur zonder enige inspiratie en menselijk

gevoel. De definitieve scheiding tussen het

oude stadscentrum en Bezuidenhout kon

hiermee niet sterker worden benadrukt.

Bezuidenhout-West, dat nu als een en-

clave ligt ingeklemd tussen het uitge-

breide spoorwegemplacement en de later

aangelegde Utrechtsebaan en het Schenk-

en het Prins Bernardviaduct, is het meest

getroffen door de ‘kapitale vergissing’ uit

1870, zoals de Haagse geschiedschrijver

Ron F. de Bock het in zijn boek ‘Bezuiden-

hout toen’ verwoordt.

Door Carel Wiemers (tekst en illustratie)

Centraal Station

Een historische hobbel voor Bezuidenhout 

Het Centraal Station in Den Haag heeft in

zijn geschiedenis heel wat namen en vor-

men gehad. Wat niet is veranderd is dat

station met het uitgebreide spoorwegem-

placement een behoorlijke barrière vormt

tussen het stadscentrum en Bezuiden-

hout. Volgens sommigen is de komst van

een station op deze plek een kapitale ver-

gissing geweest. 

Het in 1868 door de

spoorwegarchitect

Aaldert van Erkel ont-

worpen Rhijnspoor-

station dat op 24

april 1870 met groot

feestelijk vertoon

werd geopend.

Zebraklok 

Het meest bekeken en besproken

openbare uurwerk van Den Haag, de

Zebraklok op het plein voor het Cen-

traal Station, is op 20 juli j.l. voor een

tijdje ondergebracht in het gemeente-

lijk depot van de Gemeentewerf. Het

werk van de Haagse kunstenaar Jaap

Karman moet wijken voor de bouw

van een ondergrondse fietsenstalling

en de nieuwe hoogbouw voor het

treinstation.

De zwart-witte driezijdige klok werd in

1977 geplaatst. Een half jaar later werd

hij in brand gestoken. Na restauratie

kwam de klok pas in 1988 terug. In

1997 werd het uurwerk, dat tevens

voor velen een ontmoetingsplek was,

opnieuw weggehaald voor de aanleg

van de Koningstunnel. In 2001 was de

publiekstrekker er weer. Het zal nog tot

2018 duren voordat de klok zijn promi-

nente plek opnieuw kan innemen.

Overigens is de oude wachtkamer van

station Staatsspoor te bewonderen in

het Spoorwegmuseum in Utrecht.
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Op de maandag-, donderdag- en vrijdag-

avond bijvoorbeeld legt de biljartgroep als

vanouds een keu. Op de dinsdagavond

kaarten de klaverjassers. De woensdag-

avond is voor de troefcallers. En op de

maandagmiddag schuiven de sjoelers hun

stenen. Houdt u van handwerken dan kunt

u op de maandagochtend en de donder-

dagmiddag uw hart ophalen. Voor een ge-

zellige bingo kunt u op de eerste zondag

van oktober in het wijkcentrum terecht.

Laat u liever het lijf spreken, in de sport-

zaal worden diverse sporten georgani-

seerd. Speciaal voor ouderen is er op

woensdagochtend Ouderen in Balans en

op donderdag Beweeg je Fit. Jongeren

kunnen op andere tijden terecht in de Bliz-

zard en de sporthal.

De complete overzichten van alle activitei-

ten vindt u bij de ingang van het wijkcen-

trum.

Heeft u zelf een leuk idee voor een activi-

teit in Wijkcentrum Bezuidenhout-West,

neem dan contact op met Jaap de Wit of

Helen Baun: 070-2052550

Ter gelegenheid van de opening van het

metrostation Den Haag Centraal kregen

alle omwonenden op 20 augustus een

brunch aangeboden. Daarmee bedankte

ProRail de buurtbewoners voor hun begrip

en geduld tijdens de bouwperiode van het

viaduct en het startstation van de Eras-

muslijn. Ongeveer 200 mensen, velen uit

Bezuidenhout-West, maakten graag van

die uitnodiging gebruik. Behalve van heer-

lijke broodjes, kon er worden genoten van

de muziek van de Flamingo’s en een clown

die de kinderen vermaakte. (Foto’s: Koen

de Lange)

Bezuidenhout-West Nieuws
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Welkom in Wijkcentrum 

Bezuidenhout-West 
De vakantie zit er voor de meeste mensen weer op. Ook in het wijkcentrum van Bezuidenhout-West zijn alle

groepen weer met hun activiteiten gestart. 

Opfleuractie
Op Burendag, zaterdag 24 septem-

ber, is er opnieuw een opfleuractie in

Bezuidenhout-West. Vanuit het wijk-

centrum gaan vrijwilligers de oudste

bewoners in de wijk helpen met het

onderhoud van hun voortuin. Jonge-

ren gaan aan de slag met de boom-

spiegels op het Jan van Riebeekplein

en bij het Haagse Hopje. Alle andere

bewoners krijgen een oproep om

hun voortuin op te knappen. De wijk

ziet er dan weer netjes uit. 

Bezuidenhout-West wordt 
mooier en beter met uw inzet
Wilt u zich als vrijwilliger in Bezuidenhout-West inzetten op het gebied van

groen/openbare ruimte, veiligheid, verkeer, gezondheid of activiteiten, zoals bui-

tenspeeldag, opfleuractie, burendag en straatspeeldag? Meldt u zich dan aan en

stuur uw adresgegevens, telefoonnummer en mailadres aan r.vanderveen@xtra.nl

of doe een briefje in de bus bij Wijkcentrum Bezuidenhout-West, t.a.v. Jaap de Wit.

Want u kunt meedoen, meedenken en meepraten over uw wijk!

Brunchen met de buurt
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De mozaïekgroep bestaat uit buurtbewo-

ners die Bezuidenhout-West willen op-

fleuren met mozaïek. In januari 2014

startte de groep met het maken van de so-

cial sofa die nu te bewonderen is op het

Jan Riebeekplein. Drie maanden lang heb-

ben bij elkaar ongeveer 35 wijkbewoners

gewerkt aan dit vrolijke kunstwerk dat in-

middels is uitgegroeid tot een gezellige

ontmoetingsplek in West. 

De bank is gemaakt naar een ontwerp van

Truus Matheron, een van de twaalf wijk-

bewoners die meedongen in de prijsvraag

voor het mooiste ontwerp. 

In de zomer van 2015 kreeg de social sofa

gezelschap van de social pouf, gemaakt

naar een ontwerp van Wilma Meurink. 

Wie dacht dat de mozaïekgroep daarna

lekker heeft stilgezeten, heeft het mis.

Binnenkort worden er op het Jan van Rie-

beekplein namelijk een nieuw kunstwerk

van hun hand onthuld. Het gaat om een

betonnen bol geschonken door het Bro-

novo-ziekenhuis, die vroeger dienst deed

bij de parkeerplaats van het ziekenhuis.

Het mozaïekontwerp is van wijkbewoner

Roy Potinoor.

Wil Bootsman is al sinds het begin lid van

de mozaïekgroep: ‘Mozaïeken is een gezel-

lige bezigheid, maar ook een secuur

werkje waarmee ik tot rust kom. Bij het

knippen van de glassteentjes, kan er wel

eens een stukje afvliegen, maar we doen

zo voorzichtig mogelijk. Als het eenmaal

af is, geeft dat een geweldig gevoel: dat

hebben we toch maar mooi samen ge-

daan. Ik geniet dan ook elke keer wanneer

ik op het Jan van Riebeekplein onze creatie

zie.’ 

Nieuwsgierig naar wat mozaïeken in-

houdt of wilt u meedoen met de 

mozaïekgroep? Kom dan eens kijken bij

het Wijkcentrum Bezuidenhout-West aan

het Jan van Riebeekplein 90.

Door Christof Thöne

Het Jan van Riebeekplein verandert

steeds meer in een kleurig mozaïekplein.

Eerst was er de social sofa, later kwam de

bijbehorende social pouf en binnenkort

zal nog een mozaïeken bol het plein gaan

sieren. Allemaal het werk van de enthou-

siaste leden van de mozaïekgroep.

Journalistiek 

talent gezocht

Een bijdrage leveren aan Bezuidenhout

Nieuws? De redactie zoekt nog een

journalistiek talent in Bezuidenhout-

West. 

Meer informatie: Jaap de Wit of Helen

Baun: 070 – 2052550.

Mobiel Servicepunt
voor uw vragen
Heeft u vragen over bijvoorbeeld werk, inkomen, wonen, of heeft u een

‘moeilijke’ brief ontvangen van een instantie? Misschien zoekt u wel pas-

send vrijwilligerswerk? De medewerkers van het Mobiel Servicepunt hel-

pen u graag op woensdag tussen 10.00 en 13.00 uur en op donderdag

tussen 13.00 en 16.30 uur in het Wijkcentrum Bezuidenhout-West.  

Mozaïekgroep 

‘De steentjes vliegen je soms om de oren’ 

V.l.n.r. Wilma Meurink, Wil Bootsman en Yoke

Rietbroek leggen de laatste hand aan de bol.



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

www.mbgbouwtechniek.nl

Marco de Ruijter

T 06 46 71 30 66

Dwarskade 33

2631 NA  Nootdorp

Bij ons kunt u terecht voor alle

bouwtechnische oplossingen.

BEZORGERS GEVRAAGD
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Kwaaitaal had tal van bestuurlijke functies

binnen de Rooms Katholieke kerk bekleed,

toen hij op 1 maart 1992 - 62 jaar oud - af-

scheid nam als deken van Den Haag en

pastoor werd in Bezuidenhout. ‘Nu kan ik

toch nog drie jaar het gewone pastorale

werk doen’, vertelde hij destijds in een in-

terview. Dat werden uiteindelijk elf jaar. In

2003 kreeg hij op eigen verzoek eervol

ontslag. 

In het eerder genoemde interview wordt

Kwaaitaal getypeerd als ‘een tactisch ope-

rerend man, slim, onopvallend en bovenal

beminnelijk. Iemand die goed kan luiste-

ren en van zijn hart geen moordkuil maakt

waar het zijn eigen gematigd progressieve

overtuigingen betreft.’ 

In 2002 antwoordde hij op een vraag van

de Volkskrant of pastores in de kerstmis

stil moeten staan bij de boodschap van

paus Johannes Paulus II ‘God is de mens-

heid beu’: ‘Ik voel veel meer voor een litur-

gische benadering, voor de boodschap die

de kerk al eeuwenlang uitdraagt. Dat God

tot de mensheid is gekomen door de

mensheid zelf aan te nemen, door dik en

door dun. Dus ook met ons kwaad.'

Annelies Brosch kende, eerst als parochi-

aan en later als mantelverzorger, pastoor

Kwaaitaal goed: ‘Hij was wat je noemt een

herder. Hij was een echte mensen mens.

Hij stond open voor iedereen en wie het

nodig had stond hij bij met raad en daad.

Hij was erg van delen in plaats van

nemen.’  

Als mantelzorger heeft Brosch Kwaaitaal

de laatste jaren veel kunnen helpen: ‘Maar

het blijft knap dat hij tot aan zijn dood

zelfstandig heeft kunnen wonen aan de

Van Heutszstraat’. Op 30 juli is Kwaaitaal

bijgezet in het priestergraf op de begraaf-

plaats St. Petrus Banden.

Met Kwaaitaals afscheid in 2003 ver-

dween de laatste pastoor van de zelfstan-

dige parochies in Bezuidenhout. In 2007

vormden de O.L. Vrouw van Goede Raad-

en de St. Liduina met de andere rk-kerken

in Haagse Hout de Heilige Driekoningen-

parochie om uiteindelijk in 2015 op te

gaan in de Den Haag-brede parochie

Maria Sterre der Zee.

Door Mark Hoogland 

Pastoor Jaap Kwaaitaal is op 23 juli op 87 jarige leeftijd overleden. Kwaaitaal was van

1992 tot 2003 pastoor van de Bezuidenhoutse parochies Onze Lieve Vrouw van Goede

Raad en St. Liduina. 

Pastoor Kwaaitaal overleden 

De praktijk werd in 1976 opgericht door

Frank van Overeem, die net zijn diploma

voor fysiotherapie had behaald en destijds

een bekende volleyballer was. Van Over-

eem verliet de maatschap 24 jaar later om

zich te richten op het organiseren van eve-

nementen. Toen waren de behandelingen

van Aan de Laan al uitgebreid met acu-

punctuur en manuele therapie. Om daar

meer ruimte aan te kunnen bieden, werd

op een gegeven moment verhuisd van de

Laan van NOI 273 naar de overkant: num-

mer 256-258. Hier was eerder het oplei-

dingsinstituut Schoevers gevestigd. Na

een fikse verbouwing beschikte Aan de

Laan over zes behandelkamers, een wacht-

kamer en een kleine oefenruimte. Uit be-

hoefte aan een grotere oefenruimte werd

later de begane grond van het buurpand

aangekocht. Hier wordt sinds 2009 medi-

sche fitness aan patiënten gegeven, maar

ook buurtbewoners zonder klachten kun-

nen hier onder begeleiding hun spieren

versterken of conditie verbeteren.

Aan de Laan fysiotherapeuten beschikt te-

genwoordig over een gevarieerd aanbod

aan therapieën en therapeuten, inclusief

een pedicure. Daarnaast is de praktijk aan-

gesloten bij Fysiogroep Haaglanden, en op

het gebied van COPD, bekkenfysiothera-

pie, ouderenwerk en traumachirurgie is er

overleg met de zorgverleners en zieken-

huizen in de Haagse regio.

Aan de Laan fysiotherapeuten, gevestigd aan de Laan van Nieuw Oost-Indië 256, heeft

reden voor een feestje. De praktijk bestaat dit jaar namelijk 40 jaar.

40 jaar Aan de Laan fysiotherapeuten

Het team van Aan de

Laan. V.l.n.r. Richard van

Amstel, Rob Walterbos,

Nelly Hoffmann, Sandra

Walterbos, Dyanne Koe-

man en Gijs Bins.
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TS!AT XPA
ING DUTCH 
TY YEARSR

in The gueHae 

ectdutch.com.dirrewwww.d

voor jong en oud(er) door professioneel docente

Ireen Thomas - 06 36055512 -

Corn. Houtmanstraat 104 - 2593 RK  Den Haag

www.klanktaal.nl - www.ireenthomas.com

GITAARLES & LUITLES

Introductieprijs 32 euro/uur geldig t/m 31 oktober 2016

Praktijk aan huis in Bezuidenhout.

Gediplomeerd masseuse.

B. Freigang - 0612898628

(geen erotiek)

Klassieke Massage !!!Aanbieding!!!

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.



Did you 
know that…

● ● ●  adults can learn how to swim

every Sunday from 2:00pm - 2:45pm

in Overbosch pool? A group of profes-

sional swim coaches rents the whole

pool including the shallow and deep

water lanes. Beginners to advanced

swimmers are welcome to join. Les-

sons are in English. More info

www.your-personal-swim-coach.nl

● ● ●  Café-restaurant de Eeuwige

Jachtvelden (Plein 14, The Hague) is

the winner of the ‘Spreek Nederlands

Dag 2016’? This day was, amongst

others, organized by the Direct Dutch

Institute in Bezuidenhout. According

to the jury the server of de Eeuwige

Jachtvelden remained patient while

speaking Dutch to the expats from

initial greeting to checkout.

● ● ●  the district is twelve relief wor-

kers richer thanks to the free reani-

mation courses offered by the Civic

Assistance Bezuidenhout in August

and September?

● ● ●  you can give your ideas about

how the city authorities can improve

Bezuidenhout? Until October 9, you

can drop your idea(s) in the red

Ideeënbus that is riding through the

district.

● ● ●  Heike Wientgens has created a

Facebook page to reunite lost and

found cats with their owners in Be-

zuidenhout and Mariahoeve? On the

site Kattenhulp Bezuidenhout/Maria-

hoeve, Wientgens also gives advice on

finding your cat.

For more news check

www.bezuidenhout.nl

Removing the blinders

In the coming decades there is a lot

going to change in Bezuidenhout.

In their recent future plans for The

Hague the city authorities expect a lot

of activity in the field of (internet) secu-

rity. The Hagues’ Security Campus next

to the Laan van NOI station will grow

rapidly. In addition, the Beatrixkwartier

is further used as the office location of

The Hague. In addition, the station area

at Laan van NOI will be redeveloped and

'connected' to the Beatrixkwartier into

one cohesive area. In the longer term

there is a possibility to build above the

Utrechtsebaan.

Future plans for Bezuidenhout

Familiarity with my own

neighborhood can act as

a form of blindness, cau-

sing me to forget to ex-

plore around me. After a

long vacation, my Bezui-

denhout vision has been

restored. I actually read

flyers on bulletin boards, skim the

Nextdoor App messages and tune into

Bezuidenhout in a way I haven’t in a

while.

This resulted in going to an eco-fair on

the Schenk next to the windmill, atten-

ding a neighborhood block party where

I made new friends and revisiting

MYMER on Juliana van Stolberglaan.

The first two events are over, but the

last is still going strong.

MYMER (Massage, Yoga, Meditation

and Realizing Dreams) is owned by

Franciska de Bruijne. Despite the initial

objections of her family, at age 22, she

pursued her dream of becoming a yoga

instructor. She has since acquired diplo-

mas in meditation, children’s yoga and

pregnancy yoga. (Learn more at

www.mymer.nl.)

Franciska is the type of person who

would fit right in on the frontier of the

19th century. She’s not obsessed with

materialism or wealth. She heats her

massage room with a wood-burning

stove, makes her own candles and does

archery. She also teaches mindfulness

and clearly practices what she prea-

ches.

‘If you really want something, then you

need to creatively look at what’s possi-

ble instead of focusing on what isn’t

possible. I always wanted a home-

based business and now I finally have

one. I hope to inspire others to follow

their dreams too.’ 

I am inspired to keep my eyes open to

this neighborhood’s charms.

By Kristin Anderson 

www.authorkristinanderson.com
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Northbound Store is verhuisd!

Van New Babylon naar 

de Vos in Tuinstraat 2c (naast Hotel Des Indes!)

Kom langs en shop de leukste Nordic merken!

TIMBER
INSTALLATIE EN ONDERHOUDSBEDRIJF

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

Loodgieterswerk

Dakwerk

CV Installatie

Verbouwingen

Totaal onderhoud

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

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op (070) 3477297

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat   

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

In Bezuidenhout hebben we maar twee

windstreken: oost en west. Ik woon

midden in oost, het Midden-Oosten van

Bezuidenhout, en kom vaak genoeg in

het deel van de wijk dat midden heet

en dat dus wel het centrum van onze

Bezuidenhoutse wereld zal zijn. Maar

Bezuidenhout-West, wat is dat dan? De

Far West? Welnee, op een zondagmor-

gen kuierde ik er zo heen. Ik moest toch

eens beter bij onze Bezuidenhoutse

buren gaan kijken, of het ‘bijzondere

broertje’, zoals het in het vorige num-

mer van de wijkkrant heette.

Echt rondgelopen had ik er nog nooit.

Had best gekund, want ik trek er vaak

op uit in de stad, in het naburige groen,

of met een architectuurgids waarin de

stippen op kaarten aangeven waar een

mooi of bijzonder gebouw staat. Die

stippen liggen wel rond Bezuidenhout-

West, maar niet erin. En groen? Vanaf

de buitenkant ziet dit deel van de wijk

er behoorlijk stedelijk uit, met veel

steen en beton.

Hoogste tijd voor een wandelingetje

dus, onder de netkous door en eindelijk

eens de (on)natuurlijke grens van de

Utrechtsebaan over. Daar ligt een ge-

bouw dat zichzelf The bridge noemt en

Buurman John

de nietsvermoedende wandelaar voor-

houdt dat hij inderdaad een andere we-

reld binnenstapt: Crossing boundaries!

Het wilde westen dan maar?

Niets van dat alles. Het was zondagmor-

gen, maar ook op weekdagen zal er in

Bezuidenhout-West geen saloon open

zijn. De buurtsuper trok klanten, maar

verder leek de wijk helemaal 'het rus-

tige, dorpse karakter' uit te stralen dat

de informatieborden bij de ingang van

de wijk de wandelaar al voorspiegelen.

En met het groen dat ik op mijn wande-

lingen graag tegenkom. Jazeker. Binnen-

tuinen, parkjes met forse bomen en een

sfeervol pleintje vol acacia’s op de grens

van de Cornelis Speelmanstraat en de

Pieter Bothstraat - en heel vertrouwd,

die straten vernoemd naar kolonialen.

Is West dan net als de rest? Gewoon Be-

zuidenhout, maar dan achter een grens

die de indruk doet wekken dat daar alles

anders is? Met al die jaren 80 woningen

biedt West wel een heel eigen aanblik,

maar waarom zou je voor een eerste in-

druk alléén maar op uiterlijk afgaan?

Laat ik binnenkort nog eens nader ken-

nis gaan maken, dan kom ik er vast ach-

ter dat ik weliswaar een brug oversteek,

maar eigenlijk helemaal geen grens pas-

seer: ook west ligt gewoon bezuiden van

het hout.

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

samen met de gemeente in uw wijk

kan doen? Tot en met 9 oktober kunt u

uw mening geven bij de rode ideeën-

bus die door de wijk rijdt.

● ● ● café-restaurant de Eeuwige Jacht-

velden (Plein 14, Den Haag) als winnaar

uit de bus is gekomen van de ‘Spreek

Nederlands Dag 2016’? Deze dag werd

mede georganiseerd door Direct Dutch

Institute uit Bezuidenhout. De ober van

de Eeuwige Jachtvelden bleef, volgens

de jury, vanaf de begroeting tot aan het

afrekenen geduldig Nederlands spre-

ken tegen expats.

● ● ● Restaurant Christian aan de Laan

van Nieuw Oost-Indië na elf jaar sluit

en dat aan de Theresiastraat 20 Marcus

‘Roast & toast’ is geopend?

● ● ● twaalf teams van bedrijven en in-

stellingen in september strijden om het

najaarsbedrijvenkampioenschap be-

achvolleybal op het pop up-park aan de

Beatrixlaan? In juli kwam het team van

het zzp-netwerk Bezuidenhout als

beste uit de bus van de voorjaarscom-

petitie.

● ● ● de wijk twaalf hulpverleners rijker

is dankzij de gratis cursussen reanime-

ren van Burgerhulpverlening Bezuiden-

hout in augustus en september?

● ● ● Heike Wientgens een Facebookpa-

gina heeft aangemaakt om vermiste en

gevonden katten in Bezuidenhout/Ma-

riahoeve weer met hun eigenaar te her-

enigen? Op de site Kattenhulp

Bezuidenhout/Mariahoeve geeft

Wientgens ook tips om uw kat terug te

vinden. 

● ● ● ReBalans een one-stop-shop voor

wellness, beauty en massage aanbiedt?

Het bedrijf kan daarvoor sinds kort be-

schikken over het hele pand aan de Juli-

ana van Stolberglaan 294. Op 27

augustus heropende eigenaresse An-

drea de Vries de vernieuwde locatie.

Zie voor al het nieuws in de wijk:

www.bezuidenhout.nl

Twee nieuwe torens op De Monarch

Projectontwikkelaar Provast is voorne-

mens om op de locatie De Monarch in

het Beatrixkwartier 248 appartementen

te realiseren. Naar aanleiding van dit

plan is bij de gemeente Den Haag het

verzoek ingediend tot het wijzigen van

de bestemming ‘gemengd’ in ‘gemengd

& wonen’. De woningen zullen worden

verdeeld over twee torens en zijn gesitu-

eerd volgens de huidige randvoorwaar-

den van het stedenbouwkundig- en

bestemmingsplan. Hierdoor heeft ieder

appartement vrij uitzicht naar de sky-

line van Den Haag of het groen richting

Wassenaar. De torens zijn verbonden via

een verhoogd plein. Bovenop dit ver-

hoogde plein ligt een gezamenlijke tuin

voor de gebruikers van het Beatrixkwar-

tier. 

Provast zegt op dit moment nog geen

gedetailleerde uitspraken te kunnen

doen over bijvoorbeeld parkeerplaatsen

en planning, omdat het plan nog in ont-

wikkeling is.



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.

Oog voor detail
Het detail in de vorige editie is door zes mensen herkend.

Het gaat om een deel van de trap van een pand aan de Jo-

hannes Camphuijsstraat 2a-2b. Wil Bouwman mag de boe-

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

Dienstencentrum aan de Johannes Camphuijsstraat 25.

Zzp-netwerk
Bezuidenhout telt ruim 500 zzp’ers. Ongeveer een

derde daarvan is aangesloten bij het zzp-netwerk Be-

zuidenhout. Medio september was een deel van de

groep bij elkaar om de wensen voor de toekomst te be-

spreken (zie foto). Een van de wensen is om het net-

werk te vergroten. Op 7 oktober om 17 uur is weer een

maandelijkse netwerkborrel in café Pan. Lid worden van

de LinkedIn-groep kan ook: ga naar 'ondernemers in het

Bezuidenhout'. (Foto: Fred Geelen) 

AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND
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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.

Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97
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Krant niet ontvangen, 

laat het ons weten

Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant
voor Bezuidenhout-Midden,-Oost en 
-West. De krant verschijnt 5 keer per jaar
in een oplage van 10.500 exemplaren. 
Bezuidenhout Nieuws 55 wordt bezorgd
in de week van 17 - 24 februari 2017.
Deadline kopij en advertenties: 1 februari.

Redactie

Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 
Marjon Damen, Roeland Gelink, John
Hermse, Mark Hoogland, Elles Pleijter,
Paul van der Schoor,  Evelien ter Meulen,
Christof Thöne, Rabia Yesildag, 
Sauvine Vos.

Fotografie

Koen de Lange, Willem Verheijen.

Vormgeving

Leo Leeflang

Drukwerk

Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@ziggo.nl.
Robert Boer: 06-24 76 68 81 of
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: Kerst in de Theresiastraat 

(Foto: Willem Verheijen)
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Een kerstverhaal: Tussen wal en schip

‘Samenwerken met Bezuidenhout is een feestje’
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Bijzondere buur: Leonie van Veen

Fotoreportage intocht Sinterklaas
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www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

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

Welkom bij de 
goedkoopste 

supermarkt van 
Den Haag

Theresiastraat 145, Den Haag

 Meer dan 80 PrijsKrakers 
per week!

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

Verse pizza, naar wens afgebakken 
in een traditionele steenoven.

Verse sushi, ter plekke bereid 
van superverse ingrediënten.

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

Verse maaltijden: 
Surinaams en Indisch. 

Theresiastraat 145, Den Haag

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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Al sinds het ontstaan van de wijk heeft Be-
zuidenhout een beetje verscholen gele-
gen, afgesneden van de rest van de stad
door het Centraal Station en het spoor.
Met de nieuwe plannen van de gemeente
komt Bezuidenhout weliswaar niet dichter
bij het centrum te liggen, maar komt de
wijk wel veel meer binnen handbereik. 
Dat heeft veel te maken met de ‘Haagse
Loper’, de wandelroute die nu al loopt
vanaf het Spuiplein tot aan het nieuwe
Anna van Buerenplein, naast het station.
Die loper wil de gemeente doortrekken
naar het begin van de Theresiastraat en de
Grotiusplaats, de nu nog kale plek tussen
de Koninklijke Bibliotheek en de Prins
Clauslaan.

Kruip-door-sluip-door

Maar dan moet er wel wat gebeuren met
de route vanaf het station naar de
Utrechtsebaan. ‘Dat is nu net een achter-
kantengebied, kruip-door-sluip-door’, zei
wethouder Joris Wijsmuller op een infor-
matieavond voor omwonenden over de
doorgang langs het Nationaal Archief, de
Koninklijke Bibliotheek en het ministerie
van Buitenlandse Zaken. Om die ruimte
meer open te breken zou een groot deel
van de Koninklijke Bibliotheek tegen de
vlakte gaan, onder meer de vleugel waar

nu nog het Letterkundig Museum (sinds
kort omgedoopt tot Literatuurmuseum)
zit.
Iedereen die daar dan richting Bezuiden-
hout wandelt, hoeft niet meer tegen
muren aan te kijken, maar kan veel beter
zien wat er zich in het gebied allemaal af-
speelt. Zo zou de Koninklijke Bibliotheek
een grote hal kunnen krijgen die een ont-
moetingsplaats wordt, vergelijkbaar met
het atrium van het stadhuis.
Die nieuwe entree kan dan aan de Grotius-
plaats komen te liggen, de plek die als eer-
ste in een bouwput zal veranderen.
Weliswaar zijn er ook plannen om op de
locatie van het huidige ministerie van Bui-
tenlandse Zaken ook nieuwe hoogbouw
neer te zetten, maar dat is nog verre toe-
komstmuziek. Eerst moet de ‘apenrots’
een paar jaar onderdak bieden aan de
Tweede Kamer als het Binnenhof wordt
opgeknapt.
Aan de Grotiusplaats kan projectontwik-
kelaar Provast volgend jaar al beginnen
met de bouw van twee woontorens met
op straatniveau ruimte voor winkels. Win-
kelend publiek hoeft niet bang te zijn dat
het in de walmen van de Utrechtsebaan
moet shoppen, want daar is straks op die
plek niets meer van te merken. Het ge-
deelte van de verdiepte snelweg wordt op

die plek overkluist. Het is de bedoeling dat
later ook nog het gedeelte van de Utrecht-
sebaan tot aan de Bezuidenhoutseweg
wordt overkapt.

Psychologische barrière

Met het wegnemen van deze ‘psychologi-
sche barrière’ komt Bezuidenhout niet al-
leen dichter bij de stad te liggen,
Wijsmuller ziet juist het nieuwe loopge-
bied dat daar ontstaat als een kans om het
gebied aan de rand van de wijk aantrekke-
lijker te maken. ‘De Utrechtsebaan geeft
veel herrie en vormt een afscheiding in de
stad. De overkluizing biedt veel kansen om
het gebied te vergroenen.’
Vanuit de zaal klonken vooral vragen over
de haalbaarheid van de plannen en de ge-
volgen voor de parkeerdruk in de wijk, als
er 2.000 woningen bijkomen en 30.000
vierkante meter aan winkels, kantoren en
horeca. Wijsmuller verzekerde de aanwezi-
gen dat in de plannen voldoende ruimte is
voor parkeren, zodat Bezuidenhout niet
opeens volstroomt met auto’s.
Over Bezuidenhout-West, toch pal naast
het gebied, viel op de avond geen woord
tot een bewoner aan de bel trok en Wijs-
muller erop attendeerde dat hij ook wel
eens oog mocht hebben voor betere voor-
zieningen in dat gedeelte van de wijk als
hij toch grote plannen heeft voor een aan-
grenzend gebied. De wethouder beloofde
dat hij bij de verdere uitwerking van de
plannen ook oog zal hebben voor Bezui-
denhout-West.

Door John Hermse

Bezuidenhout komt ‘dichter bij’ de stad te liggen

Van de plannen voor CS Oost, het gebied tussen Den Haag CS en Bezuidenhout, springt de overkapping van de

Utrechtsebaan het meest in het oog. Maar verder zien de eerste tekeningen er ook ingrijpend uit, met renovatie

en gedeeltelijke sloop van de Koninklijke Bibliotheek en bouw van twee woontorens op de Grotiusplaats.

Een artist impression van de overkapping van de

Utrechtsebaan. (Beeld: Gemeente Den Haag)
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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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Een kerstverhaal

Tussen 
wal en schip
Het is lekker warm binnen. De kaarsen

staan voor het raam. Wekenlang al zijn

de voorbereidingen voor het kerstdiner

in volle gang. Van de ene winkel naar

de andere voor een nieuw pak, een

goede fles wijn, bijzondere kaarten.

Met kerst willen we goed voor de dag

komen en vooral gezellig samen zijn.

Slechts een enkeling zal hem in die

kerstdrukte hebben gezien. Die oude

man die al jaren door onze wijk dwaalt.

Adjani had het koud. Zijn eens zo stevige
schoenen bezorgden hem nu bij het eerste
het beste buitje natte voeten. De kille stra-
ten met hoge stenen huizen en vele auto’s
zijn hem inmiddels zo bekend dat hij het
groen en de warmte van zijn geboorteland
nog maar met moeite in zijn herinnering
kan vinden. Adjani kent de wereld. De zee
was zijn leven. Waar de schepen ook gin-
gen, op de een of andere manier kwam hij
altijd weer terug in de havens van Rotter-
dam. Een hardwerkende zeeman, die elke
job, van scheepskok tot onderhoudsman
met beide handen aanpakte. Hard werken,
belasting betalen, maar geen verblijfsver-
gunning. Ach, begin jaren ’90 kon dat ge-
woon.

Zo ging het jaar in jaar uit, tot die ene dag
dat hij werd gearresteerd. Adjani’s papie-
ren waren niet in orde en de goedwillende
zeeman mocht niet meer werken. In plaats
daarvan belandde hij voor dertien maan-
den in de cel. Zijn advocaat beloofde de
juiste papieren, maar ging niet naar de
rechtbank en stelde de zaak uit. Ondanks
dat bleef Adjani in Nederland. Met een
baantje op de markt verdiende hij net ge-
noeg om zijn kamer te kunnen betalen.
Ook dit keer ging het fout. Weer werd hij
gearresteerd en kwam hij in de gevangenis
terecht. De mensen achter de bureaus
vroegen hem om terug te gaan naar
Ghana. Adjani had immers nog steeds
geen verblijfsvergunning. ‘Geef me mijn

belastinggeld, en ik ga’, was zijn antwoord.
Adjani had niet veel tijd nodig om te bere-
kenen dat na ruim tien jaar werken dat be-
drag al snel 20.000 euro was. Maar de
baas van de man achter het bureau vond
het te veel. Veel te veel!
Adjani was verbijsterd. De dag dat hij vrij
kwam, kon hij nergens heen. De mannen
achter het bureau vonden dat echter ‘zijn
probleem’ en dachten ondertussen aan de
cadeautjes die ze voor hun vrouw en kin-
deren onder de kerstboom wilden leggen.

Zo gingen de jaren voorbij. Jaren waarin de
man steeds meer van zichzelf verloor. In de
spiegel ziet hij nog maar weinig van de
sterke man die hij ooit was.
Zomer 2012 brachten ze hem vanwege het
terugkeerbeleid naar Schiphol. Adjani keek
de mannen aan en zei: ‘Ik ben geen crimi-
neel, verkoop geen drugs, ik steel niet! Het
enige wat ik heb gedaan is hard werken en
belasting betalen, net zoals jullie!’ Ze haal-
den hun schouders op. Een van hen keek
bedenkelijk. Blijkbaar klopte er iets niet in
de papieren. Adjani kon gaan. Niet naar
zijn land, maar terug naar Den Haag. Met
hulp van een paar reizigers vond hij de
juiste trein. Geld voor een kaartje had hij
niet. 
En zo dwaalt hij tot de dag van vandaag
door onze straten. Begrijpen doet hij het al
lang niet meer. Ondanks al die jaren wer-
ken, lijkt hij nergens recht op te hebben.
Die keer dat hij voor het eerst in de gevan-

genis belandde, gooide zijn huisbaas zijn
spullen op straat. Vanaf die dag past zijn
leven in een plastic zak. Een zak vol loon-
strookjes, jaaropgaven en rekeningen.
Soms haalt hij er een van zijn dierbaarste
bezittingen uit. Een verkleurde foto van
zijn overleden zoon. Zijn enige kind. En
elke keer knijpt hij dan heel hard in zijn
zakdoek en rolt er een traan over het ge-
zicht van de oude zeeman.

Hij heeft er genoeg van. In plaats van nog
langer tijd te verspillen, probeert hij op z’n
oude dag te leren lassen. Adjani wil wer-
ken voor zijn brood. Hij wil naar huis, ook
al is dat al lang geen thuis meer. ‘Als ik hier
dan niet mag blijven, help me dan om weg
te gaan, maar stuur me niet heen en weer
als een postpakket.’ Na al die jaren ver-
staat hij de Nederlandse taal best goed.
Wanneer hij de voorbijgangers hoort pra-
ten over ‘die luie buitenlanders die maar
moeten vertrekken’, doet hem dat pijn. On-
danks alles is hij niet al het vertrouwen
kwijt geraakt. Nog altijd weet hij dat er
ook goede mensen zijn, zoals die vrouw
die hem wekelijks wat boodschappen toe-
stopt en die familie die hem uitgenodigd
heeft voor kerst.

Door Eveline van de Putte 

www.evelinevandeputte.com

www.empowermentfoundation.nl



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

de meest bijzondere wijnen koopt bij kleine onafhankelijke Europese

wijnboeren. Historicus en importeur Ingo Wewer luistert graag 

feesten, partijen en verjaardagen op met wijnproeverijen en met 

prachtige verhalen over wijn en wijnboeren. 

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

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

Aanbieding: proefdoos ambachtelijke wijn (6), van 

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

Duitsland, Frankrijk).

Ingo Wewer

Het verhaal van wijn
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‘De riolering vervangen biedt kansen om
ook de totale buitenruimte aan te pakken.
Ideeën waren er genoeg, maar geld niet al-
tijd. De afgelopen jaren hebben we beetje
bij beetje het geld bijeen weten te bren-
gen, zodat we nu de hele wijk op kunnen
knappen. Voor heel Bezuidenhout-Oost. In
totaal kost dit project ongeveer 17 miljoen
euro,’ vertelde Revis, die vol lof was over
het samenspel met Bezuidenhout. ‘Geld
realiseren is één ding, maar samenwerken
met de wijk is iets heel anders. Stap voor
stap hebben we elkaar kunnen vinden. En
ik moet zeggen: samenwerken met Bezui-
denhout is een feestje. Het verdient een
groot compliment aan de bewoners van
Bezuidenhout. De bewoners zijn op ver-
schillende manieren zeer actief betrokken.
We weten samen dat niet alle wensen
kunnen worden vervuld, maar we weten
elkaar zeer goed te vinden.’ 
De wethouder stond ook stil bij het plei-
nenproject. ‘Dit is een ontzettend goed ini-
tiatief dat wij volledig ondersteunen.
Pleinen zijn meer en meer een belangrijk
onderdeel van het buurtgevoel in de wijk.
Het is mede daarom ook zo mooi dat de
werkgroep Pleinen, bestaande uit bewo-
ners van de wijk, ontzettend druk is ge-

weest om samen met de bewoners met
zeer goede voorstellen voor de pleinen te
komen.’

Fase 2: minder parkeren meer groen

Bij het tot stand komen van de plannen en
de ontwerpen voor de herinrichting van
fase 2 in Bezuidenhout-Oost (het gebied
tussen de Juliana van Stolbergstraat, Al-
tingstraat, Theresiastraat en de Carel Rei-

nierszkade) is gebleken dat de bewoners
liever kiezen voor meer groen dan voor
meer parkeerplaatsen. In de uiteindelijke
plannen verdwijnen in totaal dertien par-
keerplaatsen en blijft het aantal bomen
behouden. Uit een bomenonderzoek is ge-
bleken dat er 113 bomen gekapt moeten
worden. Hiervoor komen 115 nieuwe
bomen in de plaats. Op het Stuyvesant-
plein en het De Silleplein komt meer
groen. Daarnaast blijft de aanleg van een
geveltuintje voor dit deel van de wijk mo-
gelijk. 
Op 22 november ging het college van bur-
gemeester en wethouders akkoord met de
inrichting en de planning voor de herin-
richting van fase 2. Kijk voor meer informa-
tie over de renovatie van de riolering in
fase 2, inclusief het bomenonderzoek:
http://bezuidenhout.nl/renovatie-riole-
ring-fase-2/

Door Mark Hoogland

Wethouder Revis over vervangen riool en herinrichting Oost

‘Samenwerken met Bezuidenhout is een feestje’

Planning verdere herinrichting Oost

De herinrichting van fase 1 in Bezuidenhout-Oost (het gebied Juliana Stolberglaan,
Schenkkade en Laan van Nieuw Oost-Indië) is naar verwachting in februari 2017 ge-
reed. In maart 2017 volgt een informatiebijeenkomst voor de bewoners van fase 2
en zal de aanbesteding starten voor de werkzaamheden. De start van de uitvoering
van fase 2 wordt in oktober 2017 verwacht. De oplevering staat gepland voor het
eerste kwartaal 2019. De werkzaamheden aan de Juliana van Stolberglaan (vervan-
ging riolering en aanleg fietssterroute) vinden in het tweede en derde kwartaal van
2017 plaats.
De voorbereidingen voor fase 3, het laatste deel van de herinrichting van Bezuiden-
hout-Oost, starten in november 2016. In het najaar 2017 moet de besluitvorming
over de voorontwerpen van fase 3 plaatsvinden. Binnen deze fase valt ook de op-
knapbeurt van de oostelijke kant van de Theresiastraat. Hiermee krijgt de winkel-
straat aan die kant de juiste aansluiting met het al eerder opgeknapte deel van de
Theresiastraat.

Boudewijn Revis (zit-

tend met op de ach-

tergrond tweede van

links de voorzitter van

het Wijkberaad Bezui-

denhout, Jacob Snij-

ders): ‘We weten

samen dat niet alle

wensen kunnen wor-

den vervuld, maar we

weten elkaar zeer

goed te vinden.’ (Foto:

Willem Verheijen)

De gemeente heeft het geld en een ruwe planning rond voor de verdere verbetering van de openbare ruimte in

Bezuidenhout-Oost. Wethouder Boudewijn Revis deelde dit op 24 november persoonlijk mee in de Bezuidenhut,

het nieuwe paviljoen op het Spaarwaterveld. De wijk samen mooier maken, luidde zijn boodschap. In Bezuiden-

hout gaat dat hand in hand. 



Autobedrijf Houtwijk ‘Bezuidenhout’

Autobedrijf Houtwijk

Johan van Hoornstraat 39

zijstraat Laan van N.O.I

(070) 383 84 05

info@autohoutwijk.nl

www.autohoutwijk.nl

Beter een goede buur

dan een verre dealer!
 

Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

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

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

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

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

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

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

Voor informatie: 

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

(Advertentie)

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

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

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

Vraag vrijblijvend een offerte aan 

op www.alexandriabv.nl voor 

een van onze diensten.

ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS IS DE AANNEMER VOOR HET BEZUIDENHOUT
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In de periode voor kerst zijn er tal van activiteiten in de wijk.

Tal van buren hebben gereageerd op de uitnodiging een nieuwjaarswens te plaatsen in Bezuidenhout Nieuws. 

Vrolijke kerst in de wijk

Lichtfeest …

Het Stuyvesantplein viert op woensdag 14
december van 14.00 tot 17.00 uur het
Feest van het Licht. Iedereen is welkom.
Op het programma staan het maken van
lichtpotjes (eigen potje meenemen!),
kerstkransen, placemats en kaarten. Ver-
der zijn er een rodeostier en een draaimo-
len, en natuurlijk heerlijke oliebollen,
broodjes, snoep en warme chocolademelk.
Alles is gratis!
Om 17.00 uur steekt stadsdeeldirecteur 
Lilianne Blankwaard de lichtjes aan.

… en kerstmarkt op Stuyvesantplein

Een week later, op woensdag 21 december
van 13.00 tot 19.00 uur, is er op het Stuyve-
santplein een gezellige kerstmarkt. Meer
dan twintig kramen verkopen leuke, origi-
nele en betaalbare kerstcadeaus. Ook zijn

er workshops en stands met informatie,
muziek en er is een terras voor een hapje
en een drankje.

Kaarsjesavond in PuntZuid

Op 15 december is er in Buurthuis Punt-

Zuid aan de Van Heutszstraat 12 een groot
kerstfeest. Vanaf 17.00 uur is er gratis
snert, glühwein en warme chocolademelk,
zingt een kerstkoor, vertelt een wijkgenoot
een kerstverhaal en zijn er tal van activi-
teiten voor kinderen.

Het lichtfeest op het 

Stuyvesantplein verleden

jaar. (Foto: Andree Ruting)

Nieuwjaarswensen van de buren

Lieve Ezra, ik wens je een gelukkig 2017 en hoop dat je 
geniet van je 10e verjaardag! Van je moeder Kristin

Buurvrouw Henny, dankjewel voor de goede zorgen. Wat
fijn dat je de poezen eten gaf als wij er niet waren. En 

geweldig dat we altijd op je kunnen rekenen. Een gelukkig
en vrolijk 2017! Cara, Mauro, Raven.Gericht aan: Renée Verkuijlen

Lieve Renée, 2017 wordt het jaar dat wij gaan trouwen! Het nieuwe
jaar kan voor mij al niet meer stuk, met zoveel liefde en geluk :-)

Afzender: Onno Schut

Wij wensen alle buurtbe-
woners een goed en 

gezond 2017.
PuntZuid

De beste wensen voor gezellige kerstdagen en een sportief
2017 aan alle deelnemers van 50+ sport. Dat we onder lei-
ding van Astrid maar lekker soepel en fit mogen blijven.

Jonneke Thijssen-Verhulst

Lieve buren, omdat ik zelf vaak de kerstkaarten vergeet, wil
ik hier zeggen dat ik blij met jullie ben. Van Erik, voor Ella,

Jan, Joanna, Merel, Grietje en iedereen die dit ook graag had
willen lezen en dus nu glimlacht. 

Erik :-P

Van: Jessica Straetemans
Aan: Steven Straetemans

Bericht: Ik wens jou een prachtig
nieuw jaar! Samen met mij en onze

kinderen Michaela, Maddox en Demi
en de jongste die we in april verwach-
ten. Maar vooral voor jou zonder pijn!

Liefs, ik hou van je



KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Kwaliteit 
wint 
altijd!

TERRAS - LUNCH - BORREL - DINER

LOUISE DE COLIGNYSTRAAT 53 - 070 381 40 14 

Schoonheidssalon Nollie Kleijheeg
Wintertijd

Aloë Vera Facelifting Dr. Eckstein

               

               

ACS van Maanen, 

erkend Bosch Dealer zoekt een eerste 

autotechnicus in bezit van rijbewijs 

en met kennis van moderne 

auto-electronica. 

Werkzaamheden: 

onderhoud, reparatie en diagnose

van personenauto's

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

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

AUTO SERVICE MULDERS
PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK

BANDEN – A.P.K – BEURTEN

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat   

Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl
Paulinastraat 88 - 2595 GK  Den Haag 

www.salonnolliekleijheeg.nl - 06 23659531

l Stimuleert de huidfuncties        

l Een zichtbare verfijning van het huidoppervlak 

l Ook de hals en rond de ogen 

l U zult versteld staan van het resultaat

€45,-
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Bijzondere buur Leonie van Veen

‘Zingen maakt simpelweg gelukkig’
Niet te veel alcohol drinken, vanzelfsprekend niet roken en niet te laat naar bed gaan. Een gedisciplineerd leven,

dat moet je kunnen leiden als je de ambitie hebt om klassiek zangeres te worden. Leonie van Veen vergelijkt het

zingen in een opera of van een oratoriumwerk of liedrecital met topsport. 

Leonie van Veen, die woont in Bezuiden-
hout, luisterde als kind al veel naar klas-
sieke muziek via de geluidsinstallatie van
haar ouders. Zingen doet ze al zolang als
ze zich kan herinneren en als jong meisje
dacht ze stiekem dat het weleens haar
professie zou kunnen worden. Dat idee
wedijverde korte tijd met het beroep van
rechercheur van politie. Maar eenmaal
aangenomen aan het Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag, volgde ze alleen nog
maar haar grote passie: de muziek. Van
Veen studeerde cum laude af, vervolgde
haar studie aan de Nederlandse Nationale
Opera Akademie (waar ze ook cum laude
afstudeerde) en zingt tegenwoordig als
sopraan vooral in opera’s, oratoriumwer-
ken en liedrecitals. Ze werkt freelance bij
verschillende operagezelschappen en
koren. Zo werkt ze regelmatig met Holland
Opera, een gezelschap dat vaak op bijzon-
dere locaties uitvoeringen geeft. Zoals dit
jaar in de Werkspoorkathedraal in Utrecht
met de opera Don Giovanni. Of komend
jaar in Fort Rijnauwen in Bunnik waar Van
Veen gaat zingen in de moderne opera
Styx van Chiel Meijering. Niet alleen vindt
ze het heel spannend om op bijzondere lo-
caties te zingen, ook bij het zingen van
oratoriumwerken, zoals de Matthäus Pas-
sion en de Johannes Passion, ligt haar
hart. Van Veen: ‘Dat een koor dan zo mooi
zingt en dat jij daar dan overheen mag
zingen. Geweldig vind ik dat.’ 

Kick

Een roeping wil Van Veen het zingen niet
noemen, het woord ‘passie’ past hier beter.
Want alles moeten opofferen voor je ide-
aal, inclusief voortdurend audities moeten
doen in het buitenland; haar gezinsleven
is haar minstens zo lief en aan haar kinde-
ren besteedt ze graag zoveel mogelijk aan-
dacht. Bovendien geeft ze naast het
zingen ook nog zangles. Mensen de liefde
voor het zingen bijbrengen en leren opti-
maal gebruik te maken van hun zangtech-
niek, daar kan ze veel voldoening uit

halen. Het moeilijke van zang is volgens
Van Veen dat, omdat je je eigen instru-
ment bent, je heel zelfbewust moet zijn.
Muziek kent een eigen poëzie, meent ze.
Je moet echt met deze kunstvorm bezig
willen zijn, iets via muziek willen vertellen.
Raakt muziek je eenmaal, dan is het heer-
lijk om je via diezelfde muziek te kunnen
uiten; het is letterlijk een mooie uitlaat-
klep. Voor Van Veen werkt het zingen bijna
verslavend. Het is een kick om muziek uit
te voeren, op een podium te mogen staan
en een publiek te kunnen boeien. 

Zware tol

Gevraagd naar de operarol waarvoor Van
Veen graag nog eens gevraagd zou willen
worden, welt een parelend operalachje op,
maar de keus is snel gemaakt: Tosca van
Puccini, daar mogen ze haar rustig voor
wakker maken. Ze heeft er echter bewust
voor gekozen om niet alleen opera’s te zin-
gen. Veel mensen onderschatten volgens
haar hoe intens en enerverend het is om
het leven van een operazangeres te leiden.
Je zingt overal ter wereld, moet vaak vier
weken aaneengesloten repeteren en
daarna tijdens de tournee veel reizen om
voorstellingen te kunnen spelen. Omdat

een operarol een zware tol eist van je
stembanden, kun je hooguit drie of vier
keer per week optreden. Het is nodig om je
stem minstens een dag rust te geven na
een voorstelling. Doe je dat niet, dan kun-
nen er door overbelasting kleine knobbel-
tjes op je stembanden gaan groeien die
vervolgens je stembanden kunnen ver-
woesten. Van Veen is beslist: opera zingen
is topsport, want fysiek heel zwaar. Omdat
je live en onversterkt zingt, moet je li-
chaam optimaal functioneren om het zo
goed mogelijk te laten resoneren. 

Een mooie bijkomstigheid van muziek
vindt Van Veen, is dat het mensen samen-
brengt en verbindt. En dat gegeven maakt
haar simpelweg gelukkig. Bovendien heeft
ze als freelancer een afwisselend leven;
vaak gaat het om kortlopende projecten
waarin je intensief met andere mensen
samenwerkt. Dat is spannend en heel leer-
zaam. Spannender misschien nog wel dan
als rechercheur bij Politie Haaglanden
werken. Van Veen hoopt in elk geval dat ze
het Nederlandse publiek nog lang van
haar stemgeluid kan laten genieten. 

Door Elles Pleijter

Leonie van Veen:

‘Dat een koor dan

zo mooi zingt en

dat jij daar dan

overheen mag zin-

gen.’ (Foto: Ton de

Koning (Probeeld))



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

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

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

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

Stijl & Traditie Uitvaartzorg

Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.

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

Persoonlijk & Warmbericht@stijlentraditie.nl - www.stijlentraditie.nl - De Eerensplein 31- 2593 NB  Haagse Hout
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Bezuidenhout heet Sint welkom
Sinterklaas en zijn pieten kregen dit jaar weer een warm onthaal in Bezuidenhout.

Iedereen keek vol verwachting uit naar de komst van de goedheiligman. Een fotore-

portage van Koen de Lange.
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Maatschappelijk ondernemer Maaike van
Eijk en grafisch ontwerper Joy Chiquita be-
dachten Ouwe Koek om ouderen uit hun
isolement te halen, een kans te geven om
zich vanuit hun kracht te onderscheiden
en hen zichtbaar te maken in de wijk. Dat
gebeurt door ouderen sinds oktober elke
twee weken in het Wijk- en Dienstencen-
trum aan de Johannes Camphuijsstraat de
mogelijkheid te bieden gezellig samen
koekjes te bakken. Deze worden vervol-
gens in mooi ontworpen papieren zakjes
in winkels als Joe’s Shop, Wijn van Steve en

OutrageousDelicious aan de man ge-
bracht. 'Een van de deelnemers, de heer
Vingerhoets, is banketbakker geweest, dus
we hebben een echte deskundige in huis',
wijzen Van Eijk en Chiquita op de kwaliteit
van de producten.

Goed gevoel

Elk zakje Ouwe Koek bevat, naast zelfge-
bakken koekjes, een persoonlijke bood-
schap van de maker en een uitnodiging
aan de koper om daar op te reageren. Die
reactie draagt, volgens de initiatiefnemers,

bij aan het goede gevoel dat Ouwe Koek
de deelnemers wil geven. 'Mensen die veel
belemmeringen ondervinden om maat-
schappelijk mee te doen en daardoor een-
zaam zijn, fleuren hier echt van op.' 
De Facebook-pagina helpt om het initia-
tief bekend te maken en deelnemers en de
wijk contact te laten hebben. 'Zo haal je de
buurt naar mensen toe', menen Van Eijk
en Chiquita. 
Op dit moment binden vijf tot zeven ou-
deren tweewekelijks de schort om. Om
nog meer ouderen mee te laten doen, den-
ken de initiatiefnemers aan een meer
laagdrempelige ruimte en het regelen van
vervoer. 'Het zou helemaal leuk zijn als
straks elk stadsdeel zijn eigen koekjes
krijgt.' 
Op 9 december organiseerde Ouwe Koek
een bakdag in verzorgingshuis Cato aan
de Bezuidenhoutseweg 150.

Meer weten? Kijk op de Facebook-pagina

van Ouwe Koek of mail naar

ouwekoek.hh@gmail.com. 

Door Roeland Gelink

Initiatiefnemers Maaike van Eijk en Joy Chiquita zijn blij verrast door de snelle positieve ontvangst van Ouwe

Koek in Bezuidenhout. 'Als we met de ouderen koekjes beginnen te bakken, is iedereen binnen de kortste tijd

vrolijk. Ook de reacties die kopers geven op kaartjes en via onze Facebook-pagina zijn erg leuk.'

Bezuidenhout laat zich Ouwe Koek goed smaken

Bezuidenhout bakt onder begeleiding van Maaike

van Eijk en Joy Chiquita. (Illustratie: Ouwe Koek)

De wijkbus is bedoeld voor wijkbewo-
ners die slecht ter been zijn maar niet in
een rolstoel zitten. Voor 25 euro per
kwartaal kunnen zij er onbeperkt ge-
bruik maken voor ritjes binnen Bezui-
denhout en naar Benoordenhout en het
Winkelcentrum Mariahoeve. Een tele-

foontje de dag van tevoren (tussen
10.00 en 10.15 uur voor 'medische' ritten
en van 10.15 tot 11.15 uur voor overige rit-
ten) is voldoende om opgehaald en weer
thuis gebracht te worden. Het telefoon-
nummer van de wijkbus is 
070 – 347 74 98.  

Nieuwe wijkbus nog comfortabeler
De eind september in gebruik genomen nieuwe wijkbus biedt de passagiers meer

gemak en comfort. Een liftje maakt het instappen een stuk gemakkelijker en ook

over de vering van de Mercedes-bus zijn gebruikers enthousiast.

(Foto: Willem Verheijen)
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Wijkgenoot Jon Tarifa scoorde onlangs

met het nummer Don’t go een enorme hit

op internet. Ondersteund door een video

met beelden van president Obama was

het nummer eind november al meer dan 

31 miljoen keer bekeken op Facebook.

Op de Juliana van Stolberglaan krijgen fietsers tussen het Stuyvesantplein en de IJsclubweg meer ruimte op de

nieuwe snelle fietsroute die daar komt te liggen, maar ze blijven daar wel vlak naast het autoverkeer fietsen.

Daarom houdt het Wijkberaad Bezuidenhout vast aan een fietspad direct langs het trottoir, door een parkeer-

strook gescheiden van het autoverkeer.

Jon Tarifa maakt al jaren muziek. Eerst als
lid van een paar groepen en sinds 2011 als
soloartiest. Het vrolijke Don’t go schreef
hij in december 2015 en was meteen zijn
favoriete nummer. ‘Maar vlak daarna
kocht ik een huis, ging trouwen en op hu-
welijksreis, en dus bleef het even liggen.
Toen het tijd was voor de release, had ik
nog geen videoclip. ’ Via social media
vroeg hij mensen om filmpjes over ieder-
een die ze niet willen laten gaan. Dat le-
verde vier tot vijf filmpjes per dag op.
Uiteindelijk gebruikte hij een filmpje over

Barack Obama van Spiro, een video-editor
uit Albanië. En toen was het hek van de
dam, zeker toen de dochters van Obama
het filmpje op hun Facebook-pagina deel-
den. Tarifa: ‘Ik ken Spiro nog niet, in de-
cember ga ik hem opzoeken, maar sinds
zijn filmpje is het nummer op Spotify veel
vaker beluisterd en sta ik volgend jaar op
Festival Mundial in Tilburg. Onderhande-
lingen voor andere festivals en platencon-
tracten lopen nog, dus wie weet waar dit
toe leidt.’
In het dagelijks leven werkt Tarifa als com-

municatieadviseur bij een non-profit orga-
nisatie in Den Haag. In 1998, toen zijn
vader ambassadeur in Nederland werd
voor Albanië, kwam hij met zijn ouders in
Bezuidenhout wonen. ‘Nederland en Den
Haag bevielen me zo goed dat ik ben ge-
bleven voor mijn studie, toen mijn ouders
naar een volgend land verhuisden. Inmid-
dels hebben mijn vrouw en ik een huis in
de Rijklof van Goensstraat gekocht. Het
bevalt me hier prima.’

Door Marjon Damen

Na eerdere bezwaren tegen een fiets-
strook naast de rijbaan, beloofde de ge-
meente nog eens te kijken naar dit deel
van de sterfietsroute, waarlangs fietsers
straks snel van het centrum van Den Haag
naar Leidschenveen kunnen rijden. In een
nieuw voorstel maakt de gemeente de
fietsstrook iets breder, van 1.50 naar onge-
veer 2.05 meter, terwijl het autoverkeer
ruimte moet inleveren.
Maar het wijkberaad neemt daar geen ge-
noegen mee omdat een fietspad dat is ge-

scheiden van het autoverkeer veel veiliger
zou zijn. Daar wil de gemeente dan weer
niets van weten. Dit zou te veel geld kos-
ten en ten koste gaan van de bomen in de
middenberm van de Juliana van Stolberg-
laan. Ook het parkeren zou onveiliger wor-
den. Maar volgens het wijkberaad is het
eigen voorstel niet echt duurder en niet
nadelig voor het groen en voor het parke-
ren. 
Het wijkberaad heeft met een brief om-
wonenden naar hun mening gevraagd. De

helft kiest voor het plan van de gemeente,
de helft heeft liever een fietspad langs het
trottoir, dat dan wel smaller wordt. Het
woord is nu aan de gemeenteraad over dit
gedeelte van de sterfietsroute.

Door John Hermse

Sterfietsroute, wordt vervolgd

Bezuidenhouter scoort gigantische hit

Don’t go maakt van Jon Tarifa wellicht een blij-

vertje. (Foto: Koen de Lange)



BEZORGERS GEVRAAGD

Alle dagen
ontbijtje€  6,95

Incl. jus d’Orange en koffie

ma/vr tot 12.00uur

zo tot 13.00uur

1e en 2e Kerstdag gesloten!

Nu verkrijgbaar! 

Maison Kelder 

Hazelnootgebak

 

13 smaken verse thee

Wij verzorgen al uw broodjes

Elke dag diverse nieuwe kranten en leesbladen

Ook zondag geopend

 

 
Theresiastraat 142 - Den Haag - 070 - 385 82 61 

www.nieuwengelhard.nl

7 dagen per week geopend !!!

International school

Special education
School voor dyslectie

Amalia Van Solmstraat 155

2595 TA  Den Haag

+31 (0)70 335 56 98

infolse@hsvdenhaag.nl

Koningin Sophiestraat 24a

2595 TG  Den Haag

+31 (0)70 324 34 53

Tarwekamp 3

2592 XG  Den Haag

+31 (0)70 335 09 59

fdjong@hsvdenhaag.nl

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

Theresiastraat 43

2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67

www.verweykappers.nl

!"#$%$&'()*+%,$)&-#./0$1/*23&&'()#

Nederlands / Frans recht

Koninginnegracht 19
2514 AB ‘s-Gravenhage

444563&&'()#7.%,$)&589

 +31 (0)6 426 61 075
 info@bosscher-advies.nl

:#*:$#)$99)*23&&'()#

GROENEWEG
sigarenspeciaalzaak - staatsloten - lotto/toto

TABAC&GIFTS

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
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Aanpak pleinen in Oost 

Schoolvoorbeeld van burgerparticipatie

Het begon in 2014 met een oproep van
wethouder Ingrid van Engelshoven tijdens
een workshop over de herinrichting van
het plein Hendrik Zwaardecroonstraat –
Stuyvesantstraat. De wethouder wilde
meer ideeën van de buurtbewoners. Een
aantal bewoners voelde zich aangespro-
ken en stelde dat bewoners niet alleen be-
trokken moesten worden bij de
herinrichting van één plein maar bij alle
pleinen in de wijk. Ze bundelden hun
krachten en richtten de werkgroep Pleinen
op. In twee jaar tijd wist deze werkgroep
bewoners te mobiliseren mee te denken
over de inrichting van 22 pleinen in Bezui-
denhout-Oost. Eind november zijn de ont-
werpen van de pleinen bijna gereed. 

Enthousiast

Melvin Kaersenhout, lid van de werkgroep
Pleinen, is trots op het resultaat. ‘Met een
uitgekiende aanpak heeft de werkgroep
aangetoond dat bewoners graag betrok-
ken willen worden bij de inrichting van de
verschillende pleinen. Samen met de be-
woners hebben we vooraf bij de gemeente
kunnen aangeven wat we willen, terwijl je
normaal gesproken achteraf kunt reage-
ren op plannen van de gemeente die je
meestal niet wilt.’ 
Vlak na de oprichting presenteerde de
werkgroep aan de gemeente haar idee om
met de bewoners van Oost over alle plei-
nen tegelijk na te denken. Dat initiatief
sloot niet alleen aan bij het project
Haagse Kracht waarmee de gemeente
burgerparticipatie wil bevorderen. Ook
raakten de gemeente zelf en de ontwer-
pers van het Ingenieursbureau Den Haag
zo enthousiast dat ze besloten om nauw
met de werkgroep te gaan samenwerken
om van het pleinenproject een succes te
maken.
Vervolgens mobiliseerde de werkgroep de
wijkbewoners met een reeks van activitei-
ten. Kaersenhout: ‘We zijn in het voorjaar
van 2015 begonnen met een drietal work-
shops. Deze werden goed bezocht en
gaven een eerste beeld van de wensen

over de inrichting van de verschillende
pleinen. Daarna hebben we een online en-
quête gehouden. Die leverde veel respons
op en zorgde ervoor dat mensen die niet
zo snel naar inspraakavonden gaan toch
hun mening konden geven. ‘Groen’ en ‘ver-
blijven’ kwamen als belangrijkste thema’s
voor de pleininrichting uit de bus.’

Pleingesprekken

Op grond van de uitkomsten van de work-
shops en de enquête maakte het inge-
nieursbureau de eerste schetsen voor de
pleinen. ‘Deze schetsen gaven zeer goed
weer wat wij hadden aangedragen; de ge-
meente heeft dus goed naar de bewoners
geluisterd’, vertelt Kaersenhout. ‘Nadat de
schetsen op een aantal punten nog waren
verbeterd, zijn samen met de gemeente
over de inrichtingsplannen voor de vijf
grotere pleinen dit najaar zogenoemde
pleingesprekken voor de bewoners gehou-
den.Tijdens die bijeenkomsten werd goed
duidelijk dat de inrichting van een plein
niet alleen de direct omwonenden aan-
gaat, maar ook de bewoners die even ver-
derop wonen. De belangen kunnen soms
tegenstrijdig zijn, maar ondanks dat was
het mooi om te zien dat bewoners veelal
meer rekening houden met het wijkbe-

lang dan met het individueel belang.’
De stand van zaken (eind november) na de
pleingesprekken is dat er overeenstem-
ming is over de herinrichting van vier van
de vijf pleinen. De gemeente verwerkt de
inbreng in een voorontwerp dat later ter
goedkeuring aan het gemeentebestuur zal
worden voorgelegd. Kaersenhout: ‘De be-
doeling is dat in het voorjaar de herinrich-
ting van het plein Hendrik Zwaardecroon-
straat – Stuyvesantstraat gereed is. Dit is
dan het eerste plein dat wordt opgeleverd.
Het zal een goed beeld geven van hoe de
andere pleinen er ongeveer uit komen te
zien. Over de herinrichting van het De Sil-
leplein is nog geen overeenstemming. Óf
het blijft ongeveer zoals het is, óf een van
beide rijrichtingen wordt opgeheven
waardoor het middenplein twee keer zo
groot kan worden. Alle partijen hebben af-
gesproken om begin volgend jaar een
proefopstelling te maken. Daarna wordt
de definitieve indeling bepaald.’

Ga voor meer informatie naar 

www.bezuidenhout.nl/pleinen/ 

Door Mark Hoogland

In het voorjaar is de herinrichting van het plein Hendrik Zwaardecroonstraat – Stuyvesantstraat klaar. Dit is het

eerste van de 22 pleinen in Bezuidenhout-Oost waarbij de bewoners vanaf het eerste moment hebben kunnen

meedenken over de inrichting. 



Het Beatrixkwartier is goed bereikbaar
met het openbaar vervoer en ligt ideaal
tussen de twee NS-stations CS en Laan
van NOI. Uit onderzoek is echter gebleken
dat de loopafstanden van het station naar
een kantoor in het Beatrixkwartier groter
worden ingeschat dan ze daadwerkelijk
zijn. Bovendien kennen mensen de weg
niet goed. Daarom is er een looproute-
kaart ontwikkeld die wandelaars de snel-
ste route naar de stations aangeeft. De
borden met de kaart staan bij de twee NS-
stations en in het midden van het Beatrix-
kwartier onder de halte van RandstadRail.
Verder is de kaart te vinden op 
www.lopeninhetbeatrixkwartier.nl. 

Langs de routes zelf wijzen wandelborden
de weg. 
Het idee is dat wanneer meer medewer-
kers en bezoekers lopend naar het gebied
komen, dit de levendigheid en duurzaam-
heid ten goede komt. Tegelijkertijd wor-
den daarmee files en parkeerdruk en
bovendien is lopen ook nog eens goed
voor de gezondheid. Om de werknemers in
het Beatrixkwartier daadwerkelijk tot
lopen aan te sporen, konden ze meedoen
met een actie om de looproutes te ontdek-
ken. De looproutes zijn een initiatief van
Green Business Club Beatrixkwartier en
Bereikbaar Haaglanden. Ze werden op 31
oktober geopend door wethouder Boude-

wijn Revis en Eveline Steenbergen, General
Manager van het WTC The Hague en be-
stuurslid van de Green Business Club Be-
atrixkwartier.

Beatrixkwartier loopt door 

De looproutekaart voor het station Laan van

NOI. Wist u dat het tegenoverliggend voormalig

ministerie van SZW misschien toch niet gesloopt

wordt? (Foto: Fred Geelen)

Binnenkort bestellen via de website van India Glory. 

Wij bezorgen in de volgende steden: Den Haag (Ypenburg), Delft, 

Leiden, Nootdorp, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer

Snack GUL 03

Ambulant Pedicure

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

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

Tegen inlevering van deze bon grote kapsalon + blikje cola/
fanta op vertoon van deze bon geen 7 euro maar 6,50 euro.
Meerdere dagaanbiedingen. Fijne feestdagen gewenst. 
070-347 10 42 - www.snackgul03.nl - Pahudstraat 156 

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!

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 Beatrixkwartier is de tweede kantoorlocatie van Nederland. Om de tienduizenden

mensen die daar werken te stimuleren het openbaar vervoer te nemen, werden op 

31 oktober een aantal snelle looproutes geopend. 
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Vuurwerk hoort bij Nieuwjaar als de kerst-
boom bij kerst. Gaat u knallend het
nieuwe jaar in, bedenk dan dat vuurwerk
niet alleen hartstikke mooi kan zijn, maar
dat het ook voor overlast kan zorgen en
dat je er lelijk je vingers aan kunt branden
of nog erger. Wij vertellen u waarschijnlijk
niets nieuws als we zeggen dat, om over-
last en ongelukken met vuurwerk te voor-
komen, het zaak is dat er verstandig en
goed mee wordt omgegaan.
Om te beginnen mag vuurwerk alleen
worden afgestoken op 31 december van
18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Verder is
het verboden om vuurwerk zoals sterre-
tjes, Bengaalse lucifers, knalerwten en ijs-
fonteintjes te verkopen aan personen
jonger dan 12 jaar.
Koopt u uw consumentenvuurwerk in het
buitenland dan is de eerste eis dat het
vuurwerk is goedgekeurd en voldoet aan
de Nederlandse wetgeving. Daarnaast
moet u de invoer ervan 48 uur van tevoren
digitaal aanmelden bij het Ministerie van
Infrastructuur & Milieu in Nederland.

Ook als u uw vuurwerk liever in Nederland
koopt, moet u erop letten dat dit is goed-
gekeurd en toegestaan. Niet alleen met
het oog op uw veiligheid en die van ande-
ren, maar ook omdat op het afsteken van
verboden vuurwerk een boete staat die al
snel kan oplopen tot 400 euro. Ben je bo-
vendien jonger dan 18 jaar, dan word je
doorverwezen naar HALT en kun je reke-
nen op 20 uur werkstraf. Bedenk hierbij
dat de straf behoorlijk kan oplopen, omdat
die geldt voor elk afzonderlijk stukje vuur-
werk dat is afgestoken. Let er bij het afste-
ken van legaal vuurwerkop dat dit alleen
is toegestaan binnen de bovengenoemde
tijden. Op iedere overtreding staat een
boete van 100 euro. Ben je jonger dan 18
jaar, dan krijg je bovendien een leer/werk-
straf van minimaal 6 uur.
Van een heel ander kaliber zijn de vuur-
werkbommen. Het maken, in bezit hebben
en laten ontploffen van dat soort vuur-
werk is een misdrijf. De betrokkenen krij-
gen in alle gevallen minimaal een
strafblad. Wij vertrouwen erop dat het

zover niet zal komen in Bezuidenhout en
wensen alle bewoners in de wijk alvast
een veilig en gelukkig 2017. 

Ernst Käuderer en Hans van der Linde

‘U heeft ongelofelijk veel lezers’, vertelt
Christian van der Linden na het bericht in
het vorige nummer van Bezuidenhout
Nieuws dat Restaurant Christian gaat slui-
ten. ‘Ik werd suf gebeld door mensen met
de vraag of ze de week erop nog wel bij
ons konden komen eten.’ Volgens Van der

Linden hoeven klanten daar de komende
tijd zeker niet voor te vrezen. Zijn restau-
rant aan de Laan van Nieuw Oost-Indië
staat weliswaar in de verkoop, maar de er-
varing leert dat het daarna nog minstens
acht maanden kan duren voordat een
koper zich aandient. Dat dit ook wel eens

eerder het geval kan zijn, wil hij niet ont-
kennen, maar eind november had zich nog
niet één kandidaat gemeld en met de
kerstdagen is Christian normaal open voor
lunch en diner. Daarnaast staat er in ja-
nuari een reservering voor een grote partij
die het restaurant zeker nog wil bedienen.
‘Ik heb geen haast’, zegt Van der Linden.
‘Het gaat goed met de zaak, maar na
twaalf jaar zesenhalve dag per week wer-
ken, wil ik wel eens wat anders.’ Over hoe
zijn toekomst eruit ziet, wil hij pas naden-
ken als er een koper is gevonden. ‘Ik heb
nog geen concrete plannen.’ Dat het weer
iets in de horeca wordt én in Den Haag wil
hij echter niet ontkennen.

De wijkagent over 

Vuurwerk 

Restaurant Christian (nog) niet dicht

Bezuidenhout heeft twee wijkagenten: Ernst Käuderer en Hans van der Linde. Zij zijn de schakel tussen wijkbewoners en 
politie als het gaat om veiligheid. In deze rubriek vertellen zij hoe u uw eigen veiligheid en die van anderen 

zoveel mogelijk kunt waarborgen. 

Ernst Käuderer (links) en Hans van der Linde.

(Foto: Willem Verheijen)



Huis verkopen?

De Eerensplein 8 Den Haag

+31 (0)70 30 40 141

www.are.nl

Door opleving huizenmarkt 
behoefte aan nieuwe en 
leuke woningen in de verkoop

Nieuwe woningen worden 
ook snel weer verkocht

Voor woningen met 
achterstallig onderhoud 
ook de juiste oplossingen

Heldere presentatie en 
professionele foto’s Funda

We komen graag vrijblijvend 
langs voor een gratis 
waardebepaling

Eerlijke courtage 
en lage opstartkosten

De makelaar in het Bezuidenhout
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Ruim 10 kilo afval, dat is wat een gemiddeld Nederlands huishouden per week produceert. Dat kan minder,

vinden Duurzaam Den Haag en afvalverwerker ROVA en daarom startten ze het project 100-100-100. Daarin

gaan 100 huishoudens de uitdaging aan om in 100 dagen naar een 100 procent afvalvrij huishouden te gaan.

De aftrap was op 31 oktober met 200 Haagse huishoudens.

Ook in Haagse Hout doet een aantal
mensen mee aan deze uitdaging. Bezui-
denhouter Marjolein van den Tweel: ‘Ik
doe mee omdat ik bewust bezig wil zijn
met wat je verbruikt in onze heden-
daagse consumptiemaatschappij om zo
- hopelijk - een positief effect op het mi-
lieu te hebben.’ In haar huishouden be-
tekent dat nu vooral goed recyclen van
afval en slim omgaan met restjes eten.
‘Het is heel makkelijk om minder restaf-
val over te houden door strikt te schei-

den. Veel moeilijker is het om daadwer-
kelijk het afval wat je in huis haalt te
verminderen door anders in te kopen.’ Ze
heeft nog wel wat tips voor anderen:
‘Wees vooral bewust van wat voor afval
je daadwerkelijk in huis haalt. Als je niet
twee keer hetzelfde wilt eten, omdat je
een rest van je maaltijd overhebt, zorg
dan dat je goed je ingrediënten van te-
voren afmeet. Losse ingrediënten die
over zijn, kan je namelijk makkelijk tot
een ander gerecht omtoveren.’ De deel-

nemers in Haagse Hout hebben inmid-
dels een eerste bijeenkomst gehad
waarbij van allerlei overgebleven eten
samen een heerlijke maaltijd werd be-
reid. Binnenkort volgen een compost-
workshop en een bezoek aan de Haagse
Milieucentrale.
Na drie weken deelname stond de score
onder de Haagse deelnemers op gemid-
deld 2,2 kilo afval per huishouden. 

Evelien ter Meulen

Duurzaam Bezuidenhout

Afvalvrij leven begint bij jezelf

Zonnepanelenpark
Groen Hofzicht 
stap dichterbij

Coöperatie Groen Hofzicht no-
teerde op 22 november jl. een vol-
gende mijlpaal in haar nog jonge
geschiedenis: de ondertekening
door de deelnemers van de Leden-
overeenkomst. Locatie was het
Aegon-hoofdkantoor in Maria-
hoeve. Op de daken van dit ge-
bouw realiseert de coöperatie
samen met de verzekeraar een
zonnepanelenpark bestaande uit
539 panelen voor 60 huishoudens.
Het zonnepanelenpark zal in de
eerste 15 jaar een CO2 reductie op-
leveren van ongeveer 970.000
ton. De beoogde oplevering is nog
voor het eind van dit jaar. De in-
schrijving voor dit project is geslo-
ten. U kunt zich wel opgeven voor
de wachtlijst via groenhofzicht
@gmail.com. Zie voor meer infor-
matie: www.groenhofzicht.nl

Met een geschatte (netto-)opbrengst
van 8.000 kWh per jaar gaan de dertig
zonnepanelen op het dak van het pavil-
joen waarschijnlijk de energiebehoefte
van het pand dekken. Wat meer wordt
opgewekt, neemt de energieleverancier
weer af. 
Om het energieverbruik zo laag mogelijk
te houden, is in de publieksruimte om te
beginnen gekozen voor infraroodverwar-
ming. Daarbij zijn over de gehele voor-

en achterwand (elk ongeveer 7 meter
lang en 3 meter hoog) verwarmingsmat-
ten achter de houten muurpanelen ge-
plaatst. Infraroodverwarming is
ongeveer 20 procent energiezuiniger
dan andere verwarmingssystemen en
verwarmt net als de zon door straling. 

Kijk voor meer details op 

http://bezuidenhout.nl/duurzaam/

Bezuidenhut, 
duurzame vitrine van Bezuidenhout

Door werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

Laat de zon maar schij-

nen, ook op de zonnepa-

nelen van de

Bezuidenhut. (Foto: Fred

Geelen)

Dertig zonnepanelen, infraroodverwarming, overal led-verlichting en natuurlijk

HR++-glas. De Bezuidenhut, het op 5 oktober geopende, energieneutrale paviljoen

op het Spaarwaterveld, wordt de duurzame vitrine van Bezuidenhout.
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De meeste activiteiten zullen plaatsvinden in het Wijkcentrum Bezuidenhout-West,
Jan van Riebeekplein 90. Wilt u aan een of meerdere activiteiten deelnemen? Houd
dan voor meer informatie de Facebook-pagina van het wijkcentrum in de gaten, let
op de posters in de wijk, of loop even binnen bij het wijkcentrum. Heeft u zelf nog
een idee voor een leuke activiteit? Neem dan contact op met Helen Baun of Jaap de
Wit via 070-205 2550.

Op woensdag 21 december wordt er op-
nieuw een kerstdiner georganiseerd in het
Wijkcentrum Bezuidenhout-West. Het
kerstdiner van verleden jaar, waaraan on-
geveer veertig wijkbewoners deelnamen,

was een groot succes. Ook nu is Jumbo de
sponsor. De supermarkt levert gratis de in-
grediënten waarmee vrijwilligers een
heerlijke maaltijd bereiden. Dit jaar is er
zelfs plek voor vijftig wijkbewoners. Bent

of kent u iemand die vanwege eenzaam-
heid of financiële situatie graag een vorkje
mee prikt? Aanmelden kan via Helen Baun
en Jaap de Wit: 070-205 2550.

Bezuidenhout-West Nieuws
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December staat bol van activiteiten in West

Gratis kerstdiner op 21 december

De maand december staat bol van de activiteiten in Bezuidenhout-West. Denk aan het maken van kerst- en

nieuwjaarskaarten, het versieren van kaarsen en het maken van kerstkransen voor op de voordeur. Speciaal voor

jongeren zijn er tal van sportactiviteiten, zoals panna (een vorm van straatvoetbal) en een basketbaltoernooi.

Mobiele Servicepunt Bezuidenhout-
West vaker bereikbaar
Begrijpt u een brief van de overheid niet? Heeft u vragen op het gebied van zorg,
welzijn, jeugd of werk? Wilt u een zorg- of huurtoeslag aanvragen, maar weet u
niet hoe? Zoekt u leuk en zinvol vrijwilligerswerk? Voor al dit soort zaken kunt u te-
recht bij het Mobiele Servicepunt in het wijkcentrum Bezuidenhout-West aan het
Jan van Riebeekplein. Het servicepunt is sinds kort open op maandagmiddag,
woensdagmiddag en de gehele donderdag. Voorheen was dat op woensdagoch-
tend en donderdagmiddag. Een afspraak maken met het servicepunt kan via een
medewerker in het wijkcentrum.

Wilt u meer informatie? Bel dan Jaap de Wit of Helen Baun: 070 – 205 2550.

Oliebollen eten 

op oudejaarsdag

Bij oudejaarsdag horen natuurlijk olie-
bollen. Op zaterdag 31 december vanaf
13.00 uur bakt Helen Baun ze samen
met vrijwilligers in het Wijkcentrum
Bezuidenhout-West. Iedereen is wel-
kom om gratis een oliebol en warme
chocomel te komen nuttigen én een
gezellig praatje te maken met andere
wijkbewoners.
Een dag eerder, op vrijdag 30 december,
staat het wijkcentrum vanaf 13.00 uur
geheel in het teken van Oudhollandse
spellen. Zin om mee te doen? Kom ge-
zellig langs en neem zelf een (bijzon-
der) hapje mee.

Gezellig samen kerstkransen maken.

Kom spelen bij het Haags Hopje
Fietsen, skeeleren of toch steppen? Al zes-
tien jaar lang stimuleert het Haags Hopje
buitenspelen door speelgoed beschikbaar
te stellen op het Hendrick Hamelplant-
soen. Vele kinderen leerden daar fietsen
dankzij de hulp van vrijwilligers zoals
Ramon Bhaggoe. Hij is een echte kinder-
vriend en weet hoe het is om van huis uit
niet veel te hebben. In zijn jeugd ver-
maakte hij zich door zijn eigen speelgoed
te maken. Van blikjes en stukjes hout

maakte hij autootjes. Die handigheid komt
goed van pas bij het Haags Hopje waar hij
al dertien jaar helpt met het repareren van
speelgoed. Voornamelijk fietsen, want dat
is het populairste speelgoed bij de uitleen.
Benieuwd geworden? Het Haags Hopje
aan het Hendrick Hamelplantsoen is open
van maandag t/m vrijdag van 14.00-17.00
uur (woensdag vanaf 13.00 uur).

Ramon Bhaggoe van het Haagse Hopje 

(Foto: Willem Verheijen)
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Op de Grotiusplaats, net naast Bezuiden-
hout-West, zijn plannen voor de bouw van
175 woningen en een 30.000 m² groot
hotel (zie pagina 5). Een aantal bewoners
heeft zich opgegeven om over deze ont-
wikkelingen en de gevolgen voor West
mee te denken.
Uit de inhoud van de ideeënbus blijkt dat
bewoners gezondheid en sport belangrijke
onderwerpen vinden om ook in 2017 aan
te werken. Andere wensen zijn een betere

toegankelijkheid van de wijk, een oplos-
sing voor het parkeerprobleem, en meer
afval- en hondenpoepbakken in de strijd
tegen de hondenpoep.
Verder wordt het idee geopperd om op
Wereldlichtjesdag (11 december) de ver-
lichting in de boom op het Jan van Rie-
beekplein aan te steken. 
Ook heeft de gemeente al diverse sugges-
ties ontvangen voor een naam voor het
spoorpark dat in december klaar moet

zijn. Daarnaast wordt gemeld dat de oude
schutting van het Haags Startstation Eras-
muslijn (HSE) opnieuw wordt geplaatst.
Waar is nog niet duidelijk, wel zijn er ver-
schillende voorstellen gedaan, zoals bij de
Kids-city, het Schenkviaduct of een andere
entree van de wijk.
Met de aanwezige bewoners is afgespro-
ken om volgend jaar vier keer bij elkaar te
komen. Daarnaast zal het stadsdeel de be-
woners per nieuwsbrief op de hoogte hou-
den.

Zelfbewust blikt een elegant negentiende-
eeuws geklede man de toeschouwer aan.
De duim van zijn linkerhand steekt ietwat
nonchalant in de zak van zijn vest, terwijl
de rechterhand kordaat een bulldog aan
de riem houdt. Het tweetal staat parman-
tig voor een deur die omlijst is met rijk ge-
decoreerd stucwerk. Alles is zo levensecht
geschilderd dat de man en de hond elk
moment in beweging lijken te kunnen
komen.

Lex van der Werff, die al 49 jaar in Bezui-
denhout woont, kijkt elke dag met veel
plezier naar de muurschildering. Helemaal
toeval is het niet dat hij dit uitzicht heeft,
Van der Werff heeft namelijk zelf de aan-
zet tot dit kunstwerk gegeven. ‘Enkele
jaren geleden werd er een oproep gedaan
of iemand leuke ideeën had om Bezuiden-
hout-West op te vrolijken. Aangezien het

viaduct waar ik tegenover woon er verre
van aantrekkelijk uitzag, was mijn idee het
wat meer aanzien te geven door er een
muurschildering op te laten maken.’ Van
der Werff wist ook al meteen welke schil-
der voor dit project in aanmerking zou
kunnen komen. In zijn eigen huis heeft hij
namelijk meerdere wandschilderingen van
de kunstenaar Lucien Olschansky. Zo lijkt
de badkamer met de realistisch geschil-
derde Romeinse zuilen net een vakantie-
oord en waan je je in het toilet in een
heuse jungle. 

Inspiratie

De muurschildering van Olschansky werd
op 10 mei 2014 onthuld. Waar de kunste-
naar zijn inspiratie voor de schildering op
de muur van het Schenkviaduct vandaan
heeft, kan Van der Werff niet zeggen. De
man met de hond doen hem zelf denken

aan een stel dat de buurt bewaakt en de
link met het Buurtpreventieteam is snel
gelegd. Waar het idee van de gevel van-
daan komt, weet hij wel. ‘Die is geïnspi-
reerd op de gevel van een villa die in 1892
is gebouwd door de architect Mutters ju-
nior. Het pand, dat ongeveer stond op de
plek waar nu Nieuw Babylon ligt, heeft
jammer genoeg het bombardement van 3
maart 1945 niet overleefd.’
Als het aan Van der Werff ligt, is het kunst-
werk voor zijn deur niet het laatste en
komen er meer kunstwerken op het
Schenkviaduct. De schetsen liggen al klaar.
Zeker nu duidelijk is dat het viaduct voor-
lopig blijft, is er volgens hem weer ruimte
voor meer kunstzinnige initiatieven. En
niet alleen voor het viaduct. Want inmid-
dels broedt Van der Werff weer op een
idee voor een schildering in zijn woonka-
mer. 

Door Sauvine Vos

r

Bezuidenhout-West denkt mee

Op de Schenkkade langs het viaduct bevindt zich een bijzonder kunstwerk. Lex van der

Werff kijkt er vanuit zijn woning dagelijks met veel plezier op uit: ‘Regelmatig staan

hier groepjes toeristen en kantoormensen stil om er foto’s van te maken en eraan te

voelen, want het lijkt net echt.’

Het stadsdeelkantoor Haagse Hout wil graag van de bewoners van Bezuidenhout-West

weten welke onderwerpen in 2017 aangepakt moeten worden. Vijftien bewoners zijn op

de uitnodiging van stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard ingegaan om op 24 novem-

ber in het Wijkcentrum Bezuidenhout-West mee te praten. 

‘Kunstwerk geeft 

Schenkviaduct aanzien’

De muurschildering van Lucien Olschansky.

(Foto: Koen de Lange)



‘Een mooie eerste stap’, vindt Lyon Ro-
mijnders van Energie van Hollandsche
bodem. ‘Het daagt ons uit om in 2017
flink door te pakken, om nog meer men-
sen te informeren en te enthousiasme-
ren dat je eigen stroom opwekken met
zonnepanelen in het zonnepark leuk en
heel eenvoudig is. Geen gedoe op eigen
dak, maar toch in de buurt. De deelne-
mers kunnen er straks naartoe fietsen
en hun zonnepanelen zien liggen ‘bak-
ken’ in de zon.’

Nu meedoen vanaf twee zonnepanelen

Bewust omgaan met energie en een 
positieve bijdrage leveren aan de eigen
leefomgeving leeft in Bezuidenhout. Tij-
dens de bijeenkomst werd duidelijk dat
aardig wat bewoners al een lage ener-
gierekening hebben, maar toch graag
mee willen doen in Zonnepark ’t Oor.
Energie van Hollandsche bodem heeft
daarom besloten om in dit project de
minimale investering van vier panelen
te verlagen naar tweezonnepanelen. 

Waarom nu al inschrijven?

‘We kunnen ons goed voorstellen dat
veel mensen zich afvragen waarom nu
al inschrijven, terwijl het zonnepark pas
eind 2017 gerealiseerd gaat worden. Dat
heeft te maken met het volgende: met
uw inschrijving reserveert u alvast uw
zonnepanelen zonder dat u direct er-
gens aan vastzit. Het geeft ons een
goede indicatie hoeveel zonnepanelen
er waarschijnlijk verkocht gaan worden
in dit project. De zonnepanelen die niet
verkocht gaan worden, exploiteren we
zelf. Om die zonnepanelen zelf te kun-
nen exploiteren, moeten we nu al en-
kele maatregelen gaan treffen, zodat we
het hele zonnepark eind 2017 kunnen
realiseren.’

Zoemen en blaten

In Zonnepark ’t Oor krijgen ook de flora

en fauna ruim aandacht. Romijnders: ‘In-
middels hebben uit Den Haag en omge-
ving twee enthousiaste imkers
aangegeven bijenkasten te willen plaat-
sen, en een lokale schaapherder wil zijn
schapen het gras onder en naast de pa-
nelen laten begrazen. Daar worden wij
heel opgewekt van.’

Help mee

Hoe leuk zou het zijn als Zonnepark
‘t Oor aan de Loolaan helemaal vol met

zonnepanelen komt door uw deelname
en die van uw buurtgenoten? U kunt dit
mede mogelijk maken door dit project
bij uw straat- en buurtgenoten onder de
aandacht te brengen, zodat ook zij hun
energierekening kunnen verlagen.

Voor meer informatie kijk op onze site

www.evhb.nl (waar zijn we). 

Volg ons ook op Facebook:

facebook.com/evhb.nl

De beste energie wekt u zelf op

Ruim veertig bewoners bezochten donderdagavond 6 oktober de eerste informatiebijeenkomst over het toe-

komstige Zonnepark ’t Oor aan de Loolaan. De interesse om deel te nemen begint op gang te komen. Inmiddels

zijn er meer dan zestig inschrijvingen bij Energie van Hollandsche bodem geregistreerd.
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(Advertorial)

Voordelen van deelname

n U wekt uw eigen 100% groene stroom op.
n U verlaagt uw energierekening.
n U heeft geen gedoe op eigen dak.

Feiten op een rijtje

n In het park komen 5.888 zonnepanelen. 
n Postcoderoos: Zonnepark ’t Oor is een zogenaamd postcoderoosproject (PCR).

De PCR is ontstaan uit het Energieakkoord van 2013 en wordt bepaald door
het postcodegebied waarin de zonne-installatie ligt. De PCR omhelst alle aan-
grenzende postcodegebieden. Deelnemers die binnen de PCR wonen, profite-
ren naast de prijs voor de hun opgewekte stroom van een korting op de
energiebelasting. Deze korting zal worden verrekend op de nota bij de desbe-
treffende energiemaatschappij.

n Voor Zonnepark ’t Oor aan de Loolaan komen bewoners van de volgende post-
codes in aanmerking: 2244, 2245, 2511, 2514, 2591, 2592, 2594, 2595 en 2596.

n Ook ondernemers met een kleinverbruiker-aansluiting tot 10.000 kWh per
jaar mogen meedoen. Mits actief in het postcodegebied

Impressie van het toekomstige zon-

nepark. Naast de zonnepanelen is er

ook ruim aandacht voor de flora en

fauna. (copyright EvHb) 
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Op de vijvers in het Haagse Bos, de Molen-
sloot en de Schenk, overal waar in de win-
ter het ijs dik genoeg was, bonden
Bezuidenhoutse schaatsliefhebbers al in
een ver verleden de ijzers onder. Voor het
beheer en het onderhoud van die schaats-
gelegenheden zorgde vanaf 11 februari
1891 de Zuid-Hollandsche IJsvereeniging. 
Met de toenemende belangstelling voor
het schaatsen in Bezuidenhout besloten
elf wijkbewoners op 14 juni 1907 de Ver-
eeniging Haagsche IJsclub op te richten.
Het doel: de aanleg van een eigen, afgeslo-
ten en veilige ijsbaan. Met de eigenaar van
een grote lap grond werd overeengeko-
men dat het terrein ten noorden van de
Molensloot, langs de huidige Carel Rei-
nierszkade tussen de Bezuidenhoutseweg
en de Schenk, in de vorstperioden onder
water mocht worden gezet. 

De weergoden waren de ijsclub welgezind.
Al meteen de eerste winter vroor het dat
het kraakte en op 31 december 1907 kon
het gebied als ijsbaan in gebruik worden
genomen. Niet alleen actieve schaatsers
beleefden hier plezier. Veel bekijks trokken
vooral ook de georganiseerde schaatswed-
strijden en de door muziekkorpsen bege-
leide gekostumeerde ijsfeesten. Zelfs
koningin Wilhelmina en prinses Juliana en
later ook Juliana’s dochters werden regel-
matig gesignaleerd tijdens deze winterse
volksvermaken. 

Uitbundig schaatsvermaak

Naast de gewone schaatsbanen waren er
op de ijsvlakte speciale plekken voor hard-
rijders en ijshockeyers en kinderen konden
zich uitleven op krabbelbanen. De uitbun-
dige sfeer op het Bezuidenhoutse ijs werd
mede bepaald door de muziek van piere-
menten (grote straatorgels) en kleurrijk
bevlagde koek-en-zopies die zorgden voor
warme soep of chocolademelk. Schaatsen-
slijpers, politieagenten en eerste hulpver-
leners boden waar nodig hun diensten
aan.
Het door de ijsclub georganiseerde win-
terse vermaak was uniek In Den Haag.
Nergens anders bestond de mogelijkheid

de schaatssport op zoveel manieren te be-
leven. Het succes vertaalde zich in een
snelle groei van het aantal clubleden. Tien
jaar na de oprichting waren dat er 4.500;
leden, die ook nog eens 7.000 huisgenoten
of bekenden mee de baan op namen.
Met de Tweede Wereldoorlog en de na-
sleep daarvan taande ook de belangstel-
ling voor de Bezuidenhoutse ijsclub. De
genadeklap volgde toen de gemeente Den
Haag het schaatsterrein in 1953 opkocht
voor de ontwikkeling van Mariahoeve. In
de strenge winter van 1956 bonden lief-

hebbers er voor het laatst de schaatsen
onder. Nog voor het einde van het nieuwe
jaar streek de Haagsche IJsclub de vlag, die
daar tot plezier van talloze Bezuidenhou-
ters een halve eeuw had gewapperd.
Niets herinnert meer aan het roemrijke
verleden van de schaatsorganisatie. Be-
halve dan het kleine verbindingsstukje
tussen de Schenkkade en de Boekweit-
kamp, de IJsclubweg.

Door Carel Wiemers (tekst en illustratie)

Een vergeten schaatstraditie in Bezuidenhout

Bezuidenhout kende tot het midden van de vorige eeuw lange tijd jaarlijks terugkerende schaatsevenementen.

Aan die traditionele ijspret kwam abrupt een einde toen de gemeente besloot om Den Haag uit te breiden met

Mariahoeve.

Verleden jaar maakten ongeveer 2.400 kinderen gebruik van de 
schaatsbaan die enkele jaren geleden door het Wijkberaad Bezuidenhout is aange-
schaft. Geen schaatsen? Geen probleem, er zijn ongeveer veertig paar schaatsen in
kinder- en volwassen maten die gratis kunnen worden geleend. Schaatsen op de
schaatsbaan is gratis, maar dat kan alleen met de hulp van een groot aantal vrijwil-
ligers. Die zijn nodig voor de op- en afbouw (gepland op 8-10 en 30 december, en op
2 en 28 januari). Verder is er ondersteuning gewenst bij het eindfeest op 21 januari.
En als de baan in de maanden december en januari open is, moeten er natuurlijk
toezichthouders zijn. 
Wilt u meehelpen (al is het maar één keer; elke bijdrage is welkom) om van de
schaatsbaan ook dit jaar weer een succes te maken, meld u dan aan via 
ijsbaantje@bezuidenhout.nl.

Vorst of geen vorst, ook dit jaar kan in Bezuidenhout weer 

worden geschaatst. Van 10 tot 29 december op het pop-up park 

aan de Prinses Beatrixlaan en van 2 tot 27 januari op het 

Spaarwaterveld. 

Bezuidenhout on Ice



www.mbgbouwtechniek.nl

Marco de Ruijter

T 06 46 71 30 66

Dwarskade 33

2631 NA  Nootdorp

Bij ons kunt u terecht voor alle

bouwtechnische oplossingen.
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Did you 
know that…

● ● ●  youth circus Circaso gives circus
lessons in PuntZuid, Van Heutszstraat
12? Children 8 to 12 years old can learn
to walk on a ball, ride on a one-wheel
bike, play diabolo, do acrobatics and
more. Info: www.circaso.nl

● ● ●  the Dutch public has voted the
National Park Dutch Dunes to be the
most beautiful nature reserve in the
Netherlands? The Hague Forest
(Haagse Bos) is a part of this area.

● ● ●  Food Bank Foundation
Neighbours is happy to receive your
Christmas gift in order to help other
people? Every week The Food Bank
distributes 200 food parcels in Bezui-
denhout, Mariahoeve, Leidschendam
and Voorburg. About ten packets go
to residents in Bezuidenhout. See also
www.stichtingburen.nl

● ● ●  the Hoogvliet building in the
Theresiastraat has been nominated
for the Hague Monument Prize 2016?
The theme this year is 'reuse'.

● ● ●  Bezuidenhout was bombed in a
tragic incident on 3 March 1945?
Much of the neighbourhood lay in
ruins, hundreds of people lost their
lives or were wounded as a result, and
thousands lost their homes. You can
take a historic walk through the
neighbourhood that shows you the
past as well as the present. The route
contains thirteen locations where you
can use your phone to scan the sign
and immediately receive additional
information, now also in English,
about what happened there. There is
also a special section for children,
where they can play a quiz.

For more news check

www.bezuidenhout.nl

Talking trash with your neighbors

Festival of Lights. December 14th,

2:00pm-5:00pm, Stuyvesantplein

Everyone is invited to celebrate the Fes-
tival of Lights, with activities such as
making light pots (bring your own pot!),
Christmas cards and more. Delicious
‘oliebollen’ and hot chocolate will be of-
fered at no charge!

PuntZuid Holiday Celebration. Decem-

ber 15th, 5:00pm, Van Heutszstraat 12

PuntZuid’s holiday event will feature a
Christmas choir, a storyteller and plenty
of activities for children. Free pea soup,
glühwein and hot chocolate available.

Christmas Market, December 21st,

1:00pm-7:00pm, Stuyvesantplein. 

Over twenty stalls with diverse gifts
and a variety of activities. 

Merry Christmas in the district

On Halloween night I did
something kind of scary. I
signed up to take Sustai-
nable The Hague’s 100-
100-100 trash free
challenge—100 house-
holds going 100 days
100% trash-free. The chal-

lenge was so popular that more than
two hundred households enlisted. Alt-
hough ‘no trash’ is quite a challenge,
the main idea is to re-think everything
about how you shop, how you cook and
consume and what you can recycle, all
in an effort to minimize or eliminate
the creation of waste. 
I’m not the only Bezuidenhouter to
participate. There’s a whole group of us
and we talk trash on a daily basis.
We’ve Whats App’d about everything
from recycling toothpicks (they go in
the vegetable and fruit bin) metal
bottle caps (by the plastic), making
your own housecleaning products to
the pros and cons of reusable diapers. 

We have combined our left over fruits
and vegetables to make a four-course
dinner together at a Bezuidenhout kit-
chen, shared tips on where to purchase
food items with the least amount of
packaging (Joe’s Groenten en Fruit and
Vishandel Bezuidenhout to name a
few) and are planning a local compo-
sting workshop. Who knew trash could
be such a stimulating social topic?
December is like a month-long, trash-
generating marathon: Sinterklaas, holi-
day parties, gift giving, Christmas, New
Years. My desire to give into impulsive
shopping has yet another criterion: Is it
waste free? I will be relying on my Be-
zuidenhout group to help me through
these trash-trying times. More info: Be-
zuidenhout Zero Waste on Facebook or
Duurzaamdenhaag.nl

By Kristin Anderson 

www.authorkristinanderson.com



TIMBER
INSTALLATIE EN ONDERHOUDSBEDRIJF

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

Loodgieterswerk

Dakwerk

CV Installatie

Verbouwingen

Totaal onderhoud

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

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op 06 54720014

 

Vanaf 6 december zijn onze heerlijke kerstijstaarten weer te
bestellen. Om het feest compleet te maken kost 1 liter ijs
op 24 december 10 euro!

Iedere zaterdag verkopen wij ook oliebollen! En op 30 & 31
december uiteraard ook oliebollen en appelbeignets.

Kom vast proeven en bestel u oliebollen voor oudjaarsdag
zodat u op die dag niet in de rij hoeft te staan.

Theresiastraat 41 - 2593 AA  Den Haag - 070 4158757
www.ijssalonluciano - lucianosdenhaag@gmail.com

MEESTERLIJK IJS

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. 

Thuis & mobiele kapper

0 7 0 - 3 5 4 6 6 0 0

Garage - te huur

Bezuidenhout

Voor al uw haar & gezichtsbehandeling

wenkbrauwen verven & epileren ook met touw

pedicuur & manicure. Volgens afspraak, 

Tel 070 4065243 - M 0647200047

Cornelis Speelmanstraat 37, 

2595 XJ  Den Haag - Bezuidenhout -west

Laylo
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Mijn Piet

Ik zet nog altijd mijn schoen. Ik weet
het, ik weet het, ik ben er veel te oud
voor, maar ik kan het echt niet laten. Ik
groeide op in een jaren zestig nieuw-
bouwwijk, met centrale verwarming en
één schoorsteen voor ons hele rijtje die
een eind verderop stond te roken. Onze
schoen zetten we onder de cv in de ach-
terkamer en altijd zaten er pepernoten
in, en een chocoladeletter of een snot-
kikker. Zelfs zonder schoorsteen en
haard! Er kwam heel wat bij kijken om
te geloven dat een zwarte piet die
schoen eigenhandig had gevuld, maar
mijn geloof was groot en ik was heel
braaf.
Maar armoedig was het wel, mijn kin-
derschoen bij die radiator. Wat was ik
blij dat mijn huis in Bezuidenhout een
haard met een schoorsteen had. Einde-
lijk! Ik zag mijn kans schoon. Ik ben er al
heel lang achter dat Sinterklaas niet be-
staat, maar de goedheiligman is zo goe-
dertieren dat je helemaal niet in hem
hoeft te geloven om zijn zegen te ver-
dienen en snotkikkers en chocoladelet-
ters in je schoen te krijgen, ook al is die
dan maat 42.

De eerste keer dat ik in mijn nieuwe
huis, voor mijn haard, mijn schoen zette,
vond ik ’s ochtends iets bijzonders, naast
een paar pepernoten en een sinter-
klaasje van taaitaai. Uit mijn schoen
stak een envelopje. Een persoonlijke
groet van de Sint? Een cadeaubon? 
Ik stak een pepernoot in mijnmond en
scheurde de envelop open. Het eerste
wat ik zag: de brief was ondertekend
door Piet, en niet zo maar een Piet maar
de chef-piet van het Bezuidenhoutse
pietengilde. Natuurlijk wenste de Piet
mij prettige feestdagen. Maar hij had
ook een verzoek: of ik alsjeblieft goed de
schoorsteen wilde vegen. Alsjeblieft, laat
de schoorsteenveger elk jaar langsko-
men want de schoorstenen in Bezuiden-
hout kunnen nog wel een veegbeurt
gebruiken: de pieten staan meestal pik-
zwart van al dat roet weer op het dak.
Schoorsteen vegen: goed dat de piet mij
erop wees. Die cv van ons hoefden we
alleen zo nu en dan bij te vullen, maar
een schoorsteen moet je schoonhouden,
ook om het gevaar van schoorsteen-
brandjes te verkleinen. 
Geen idee natuurlijk welke van al die Be-
zuidenhoutse pieten bij mij door de
schoorsteen komt: piet blijft anoniem.
Maar mocht ik in onze wijk eens een
piet met een paar roetvegen in zijn ge-
zicht tegenkomen, dan denk ik toch stie-
kem: dat is misschien wel mijn Piet.

Wist u dat…
● ● ●  Jeugdcircus Circaso sinds sep-
tember circuslessen geeft in PuntZuid,
Van Heutszstraat 12? Kinderen van 8 tot
en met 12 jaar leren er lopen op een bal,
eenwielfietsen, jongleren, diabolo, acro-
batiek en nog veel meer. Meer info:
www.circaso.nl

● ● ●  de Christus Triumfatorkerk dit
jaar betrokken is bij de organisatie van
de kerstnachtdienst in de Grote of Sint-
Jacobskerk? De dienst vindt plaats op
24 december om 22.00 uur.

● ● ●  Nationaal Park Hollandse Duinen
door het publiek is verkozen tot mooi-
ste natuurgebied van Nederland? Het
Haagse Bos is ook onderdeel van dit ge-
bied. 

● ● ●  als u een kerstpakket over hebt,
de Voedselbank Stichting Buren dit
graag ontvangt om er andere mensen
mee te helpen? De voedselbank ver-
deelt wekelijks zo’n 200 voedselpakket-
ten in Bezuidenhout, Mariahoeve,
Leidschendam en Voorburg. Ongeveer
tien pakketten gaan naar bewoners in
Bezuidenhout. Zie ook www.stichting-
buren.nl

● ● ●  de architect Wilhelmus Bernar-
dus van Liefland (1857-1919) een groot
aantal stratenplannen van Bezuiden-
hout heeft ontworpen? Onlangs ver-
scheen er een boek over de architect
met, volgens de auteur Peter van Dam,
‘uniek materiaal met betrekking tot Be-
zuidenhout’. 

● ● ●  wethouder Joris Wijsmuller gaat
kijken naar de mogelijkheid de garage
van het voormalig ministerie van SZW
open te stellen voor omwonenden?

● ● ●  stadsdeelwethouder Ingrid van
Engelshoven de gemeentepolitiek ver-
laat voor de landelijke politiek? 

● ● ●  het pand van Hoogvliet aan de
Theresiastraat is genomineerd voor de
Haagse Monumentenprijs 2016? Het
thema dit jaar is ‘herbestemming’.

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 9 januari 2017

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

Buurman John



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.

Oog voor detail
Het detail in de vorige editie is door twee mensen her-

kend. Het gaat om een deel van de leuning tussen de 

panden 346 en 356 aan de Juliana van Stolberglaan. 

Robine Hofman mag de boekenbon ter waarde van 15 euro

ophalen in het Wijk- en Dienstencentrum aan de 

Johannes Camphuijsstraat 25.

AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

De redactie van Bezuidenhout Nieuws wenst 

al haar lezers en adverteerders

geweldige feestdagen en een zeer gelukkig en gezond 2017


