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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant voor

Bezuidenhout. De krant verschijnt vijf keer

per jaar in een oplage van bijna 11.000

exemplaren. Het volgende nummer, 

Bezuidenhout Nieuws 66, wordt bezorgd

in de week van 12 t/m 19 april 2019.

Redactie

Jos Heymans (hoofdredactie), 

Evelien ter Meulen, 

Eric Stins (eindredactie), 

Roeland Gelink, John Hermse,

Mark Hoogland, Esther Nijhoff, 

Paul van Riel

Fotografie Koen de Lange

Vormgeving Leo Leeflang

Drukwerk 

Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 

Enkele voorbeelden: 

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclu-

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

den aantrekkelijke kortingen. De kosten

voor het opmaken van een advertentie

zijn € 12,50 per kwartier. 

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven

www.bezuidenhout.nl linker kolom ‘wijk-

krant’. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Of neem contact op met:

Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of

har100@ziggo.nl.

Robert Boer: 06-24 76 68 81 of

robert.boer@ziggo.nl

Adres

Johannes Camphuijsstraat 25

2593 CH  Den Haag

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

InhoudColofon

Op de cover

Mooi hoor, al die nieuwbouwplannen die door vastgoedjongens en -

meisjes en de gemeente zijn bedacht voor Bezuidenhout. Woonto-

rens bij het Centraal Station, op de Juliana van Stolberglaan en in de

iets verdere toekomst bij station Laan van NOI. Onlangs kwamen er

195 studio’s en appartementen in QM (Koningin Marialaan) en op

de Laan van NOI wordt een kantoorpand omgebouwd tot wonin-

gen. Duizenden huizen komen erbij; met naar verwachting zo’n

tienduizend bewoners. Een deel daarvan zijn kinderen die naar

school moeten. Maar de basisscholen in Bezuidenhout zijn ondanks

nieuw- en verbouwplannen niet berekend op deze enorme toe-

stroom. Een overzicht van wat ons op scholengebied te wachten

staat, vindt u op de pagina’s 16 en 17. (Foto’s: Koen de Lange)
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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

Ambulant Pedicure

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

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

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.

Mooie E-bikes, eerlijk advies, super service!

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

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK

BANDEN – A.P.K – BEURTEN

AUTO SERVICE MULDERS

Tandartspraktijk Draisma

Bezuidenhoutseweg 193 - 2594 AJ  Den Haag

070-385 83 82 - www.tandartsdraisma.nl
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Met uw hulp hebben we, pleinen-

werkgroep en stadsdeelkantoor, de

pleinen in Bezuidenhout al mooier,

groener en gezelliger kunnen maken.

Onze buurt kent zoveel gezellige

pleintjes en dat willen we graag zo

houden. Het verbeteren van de plei-

nen in onze wijk noemen we de Plei-

nenaanpak. De pleinen aanpakken

kunnen we niet alleen, daar hebben

we u als buurtbewoners hard bij

nodig. 

Niet iedereen gebruikt de pleinen het-

zelfde, en helaas is niet iedereen altijd

even netjes. Daarom worden er plein-

regels geïntroduceerd. Deze zijn

samen met de Pleinenwerkgroep Be-

zuidenhout geformuleerd. Deze plei-

nenwerkgroep bestaat uit een groep

buurtbewoners die zich hard maken

voor de kwaliteit van de pleinen in de

wijk. De pleinregels zijn een soort ’ge-

dragsregels’ die op een bord bij het

plein komen te staan, waardoor ieder-

een weet wat van hem of haar ver-

wacht wordt. 

De pleinregels willen we samen met

omwonenden opstellen. Dat doen we

door een enquête in de omgeving van

de pleinen te houden.  

Zodra een plein is opgeknapt, is het

tijd voor nieuwe pleinregels. De en-

quête onder buurtbewoners naar de

belangrijkste thema’s die er op en

rond het plein leven, zal steeds binnen

een half jaar na oplevering afgeno-

men worden. Dat doen we door mid-

del van een brief met een link naar

een online vragenlijst. Door de vra-

genlijst in te vullen kunt u aangeven

welke thema’s, bijvoorbeeld afval of

geluid, volgens u op het pleinregels-

bord zouden moeten komen.

Het eerste aangepakte plein van Be-

zuidenhout, het Hendrik Zwaarde-

croonplein, is inmiddels bijna een jaar

geleden opgeleverd. Omwonenden

kunnen binnenkort de brief met link

naar de online vragenlijst verwachten.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Poppentheater Potitco speelt 'Een huis voor Harry' (2+)

Peuterweken, Bibliotheek Haagse Hout

woensdag 13 februari 2019 14:00 uur tot 14:40 uur 

Harry is een kat die liever niet naar buiten gaat, omdat binnen het

veiliger is. Tot Vera hem vraagt om tikkertje te spelen. Dat wil hij

wel. Maar hij raakt haar kwijt. Hij weet niet meer waar hij is. Hoe

vindt hij de weg terug naar huis?

Poppentheater Potitco (www.potitco.nl) heeft zich voor deze bijzon-

dere voorstelling laten inspireren door het prentenboek 'Een huis

voor Harry', geschreven door Leo Timmers. 

Kom je ook? De voorstelling is geschikt voor kinderen in de leeftijd

van 2 t/m 6 jaar en duurt ruim een half uur.

Prijs voor leden: gratis 

Prijs voor niet-leden: gratis 

Reserveren: noodzakelijk

Agenda bibliotheek Theresiastraat

Pleinregels voor de toekomst

Voorlezen uit de Prentenboek TopTien!

Peuterweken, Bibliotheek Haagse Hout

woensdag 20 februari 2019 14:00 uur tot 15:00 uur 

Tijdens de periode van de Nationale Voorleesdagen en

Peuterweken wordt er natuurlijk ook voorgelezen op

de woensdagmiddagen (14:00 - 15:00 uur).

Op 20 februari is het prentenboek De kale boom aan

de beurt. Het ontroerende verhaal is geschreven en

geïllustreerd door Tamara Bos en Barbara de Wolf.

Het is lente en de bomen krijgen nieuwe blaadjes. Al-

leen Beuk niet. Beuk voelt zich niet lekker en blijft

kaal. Hij wordt er verdrietig van. Gelukkig hebben

Meisje Eekhoorn en Klein Konijn een heel goed plan en

voelt hij zich al gauw een stuk beter.

Kom luisteren en ook vandaag maken we weer een

mooi knutselwerkje. 

Aan het lengen van de dagen begin je het al te merken; lang-
zaam maar zeker kruipen we naar het voorjaar. Het weghalen
van de ijsbaan op het Spaarwaterveld was ook al zo’n voorte-
ken. Wekenlang hebben in totaal 1235 kinderen genoten op de
schaatsbaan, die dankzij de vele vrijwilligers opnieuw kon wor-
den aangelegd. Het schaatsseizoen eindigde eind januari met
het festijn Bezuidenhout-on-ice. Helaas was de baan niet elke
dag geopend door een tekort aan vrijwillige toezichthouders.
Volgend jaar allemaal meedoen! Beloofd?

(Foto: Koen de Lange)

Het plein in de Zwaardecroonstraat 

(Foto: gemeente Den Haag)



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

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!
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de beste 
kwaliteit 
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Herdenking bombardement concentreert

zich rond monument

Mark Hoogland

Op zondag 3 maart 2019 is het 74 jaar geleden dat het bombardement op Bezuidenhout heeft plaatsgevonden.

De herdenking wordt dit jaar geconcentreerd rond het Juliana van Stolbergmonument op de kruising van de

Juliana van Stolberglaan en de Koningin Marialaan.

Met de herdenking van het bombardement staat de Stich-

ting 3 maart ’45 stil bij de slachtoffers en het leed dat over-

levenden hebben mee moeten maken bij deze ramp. Vanaf

12.00 uur vindt bij het Juliana van Stolbergmonument een

kranslegging met toespraken en muziek plaats en is er

ruimte voor ontmoeting in een tent bij het monument en

gelegenheid om een tentoonstelling over het bombarde-

ment te bekijken. “Belangrijkste reden voor de concentratie

op één locatie is dat wij het voor een grotere groep mogelijk

willen maken om de hele herdenking bij te wonen. Boven-

dien worden de herdenking en het verhaal dat wij daarmee

willen vertellen beter zichtbaar in de wijk”, verklaart voorzit-

ter Lia van den Broek.

Trouwring uit puin

Net als afgelopen jaren spreekt een ooggetuige van het

bombardement over haar belevenissen in die tijd. Anneleen

Beek, een vroegere bewoonster van de Tweede Adelheids-

traat, vertelt hoe zij als klein kind met hulp heeft kunnen

vluchten. Zij heeft vorig jaar haar ervaringen vastgelegd in

een kort filmpje bij de verhalentafel ‘Vluchten voor de bom-

men’ in de Bibliotheek Haagse Hout. Haar herinneringen en

die van andere bewoners zijn digitaal te zien op Haagseher-

inneringen.nl en worden op 5 en 12 maart gepresenteerd in

de bibliotheek. Anneleen Beek komt naar de herdenking

met haar petekind Heleen Rossing-Gerver, aan wie zij de na

het bombardement in de puinhopen teruggevonden trou-

wring van haar moeder en Heleens grootmoeder doorgaf. 

75 Jaar vrijheid

Als stad van vrede en recht besteedt Den Haag volgend jaar

uitgebreid aandacht aan het feit dat 75 jaar eerder Neder-

land en de stad werd bevrijd en de Verenigde Naties zijn op-

gericht in Den Haag. De herdenking van het bombardement

op Bezuidenhout zal op dinsdag 3 maart 2020 het startpunt

vormen van een reeks van activiteiten die de gemeente or-

ganiseert om alle stadsbewoners te betrekken bij de histo-

rie en toekomst van hun stad. In Bezuidenhout zal in 2020

ook een tentoonstelling zijn over de gevolgen van het bom-

bardement in de tentoonstellingsruimte van MN aan de

Prinses Beatrixlaan 15. Ook dit jaar was hier een tentoonstel-

ling van de bombardementswandeling (www.BB45.nl), geor-

ganiseerd door de Stichting met de Green Business Club

Beatrixkwartier en MN. Op 4 februari werd de tentoonstel-

ling geopend met een toelichting op de borden door leerlin-

gen van het Christelijk Lyceum Zandvliet. “Dat zien wij als

een manier om het verhaal van het bombardement en de

daarna opkrabbelende wijk te laten zien aan de mensen die

hier wonen en werken. En een wijze om de geschiedenis van

de wijk door te geven aan de volgende generatie”, aldus Lia

van den Broek. 

De Stichting nodigt alle bewoners uit om 12.00 uur bij de

herdenking op 3 maart aanwezig te zijn en zo samen een

eerbetoon te geven aan de getroffen wijkbewoners uit 1945.

De Bezuidenhoutse kerken zorgen voorafgaand voor een

kerkdienst om 10.00 uur in de Christus Triumfatorkerk.

(Foto’s: Koen de Lange)



Theresiastraat 43 - 2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl
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Geboren in Newfoundland en opgegroeid in een huis vol

muziek in Windsor (Ontario) sloeg Janet Krause op haar 16e

haar vleugels uit voor een studie als violiste aan de Faculty

of Music van de Universiteit van Toronto. Toen zij daar bij

de beste leraar haar Bachelor of Music had afgerond, zocht

zij in Europa naar een baan die een voortzetting van haar

studie mogelijk moest maken. Brieven naar Italië, Duits-

land en Nederland om op proef te mogen spelen, leidden

tot een verbintenis met het Gelders Orkest. Daarna kreeg

zij een part-time baan bij het Balletorkest in Amsterdam,

waar zij aan het conservatorium tevens afstudeerde als

solo-violiste.

Aanvoerder

In 1980 verhuisde Janet van de hoofdstad naar de hofstad

om voor het Residentie Orkest te gaan spelen. Daar greep

zij al snel de mogelijkheid om aanvoerder van de groep

tweede violisten te worden. “Leiding geven zit een beetje

in mij. Ik vind het ook een uitdaging om een groep bij el-

kaar te houden en verschillende karakters tot één geheel te

kneden. En ik vind het leuk om wat meer vooraan te zitten

en meer te vertellen te hebben over de manier van spelen.”

In Den Haag resideerde zij eerst in een huis dat het Resi-

dentie Orkest speciaal huurde voor leden van het orkest.

Met muzikanten op drie verdiepingen klonk daar dag en

nacht muziek. “Wij speelden de hele dag en alle ruimtes

stonden open.” Toen zij en haar man medio jaren 80 een

eigen huis aan de 3e Louise de Colignystraat vonden, iso-

leerden zij eerst de wanden om overlast voor de buren te

voorkomen. “Ik weet van collega's in het orkest dat proble-

men met buren heel heftig kunnen zijn.” Bezuidenhout

leerde Janet al snel kennen als een wijk waar het fijn

wonen is en zij bovendien veel andere muzikanten en kun-

stenaars ontmoette. “Na trips naar verre landen vind ik het

er altijd fijn thuiskomen.”

Verrijking

Dicht bij huis - en vaak ook thuis - geeft Janet al meer dan

25 jaar les als docent aan het Koninklijk Conservatorium.

Ook met studenten van het Conservatorium van Amster-

dam deelt zij haar kennis van de vioolmuziek. “Ik hou ont-

zettend van spelen, maar les geven is voor mij ook een

verrijking. Bovendien is het overbrengen van repertoire

voor je eigen spel weer interessant.” Inmiddels is zij bijna

40 jaar verbonden aan het Residentie Orkest, “een bijzon-

der orkest met een bijzondere klank.” De lange relatie is

mede te danken aan de ruimte die zij krijgt om zich elders

te ontplooien. Zo speelde Janet met diverse groepen ka-

mermuziek in binnen- en buitenland. “Daarbij heb je meer

direct contact met je publiek.” Met muzikanten uit heel Eu-

ropa maakt zij nu deel uit van Les Solistes Européens

Luxembourg, die eenmaal per maand samen spelen in het

Groothertogdom.

Bezuidenhout beschouwt Janet als “een rijke wijk voor ar-

tistieke dingen”. Daar draagt zij zelf graag een steentje aan

bij door met dochter Sandra en zoon Patrick te spelen tij-

dens de jaarlijkse Parelroute. “Mijn dochter speelt als ama-

teur goed viool en mijn zoon is net afgestudeerd op cello.”

Toen zij voor de Parelroute werd gevraagd, zei Janet direct

ja. “Alleen wilde ik dat wel in de Christus Triomfatorkerk

doen en niet thuis, want zelf spelen en mensen ontvangen

gaan niet goed samen.”

Het huis van Janet Krause is altijd vol muziek

Met een moeder, broers en zussen die allemaal mu-

siceerden, vormde Janet Krause thuis in Canada al

een klein orkest. Sinds de violiste van het Residentie

Orkest naar de 3e Louise de Colignystraat verhuisde,

klinkt ook daar vrijwel elke dag muziek. 

“Ik hou ontzettend van spelen.”

Bijzondere buur: Janet Krause

Roeland Gelink



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)

Aanbouw
 Verbouw
   Restauratie
     Renovatie
      Onderhoud
        Schilderwerk

www.alexandriabv.nl
9.2/10

Gemiddelde beoordeling

Gemiddelde uit 31 beoordelingen
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De wijkagent waakt 

We blikken nog even terug op 2017 en 2018, specifiek voor Bezui-

denhout. De woninginbraken zijn flink gedaald (van 47 in 2017

naar 26 in 2018). Dat is mogelijk te danken aan de campagnes die

de politie heeft gevoerd, onder meer in de media. Mogelijk dat u

zich dit heeft aangetrokken en het hang- en sluitwerk heeft ver-

beterd. Ondanks goed hang- en sluitwerk, worden de meeste in-

braken overdag gepleegd. Eventuele aanvullende maatregelen,

zoals een camera, kunnen verbetering aanbrengen. Een actieve

whatsapp-groep vergroot de sociale controle. Hondenbezitters

kunnen hun steentje bijdragen door samen met de hond extra

waaks te zijn.

De meldingen van overlast door jongeren zijn vorig jaar toegeno-

men. De stijging was vooral te zien tijdens de hete zomer van

2018. Veelal betrof het hangjeugd die teveel geluid maakte door

basketballen, voetballen, hard praten, enz. Enig begrip voor deze

leeftijdsgroep is wel op zijn plaats; maar bij onbehoorlijke bejege-

ning of vernieling, is correctie of repressie noodzakelijk. Het op-

treden van de politie leidt gelukkig meestal tot een reprimande

of waarschuwing waarbij een eventueel huisbezoek en gesprek

met ouders op zijn plaats is.

Dan rest ons toch nog het volgende te melden: bij onraad en ver-

dachte bewegingen belt u 112. Bijvoorbeeld als iemand uitgebreid

in de tuin van de buren staat te gluren of elke auto bekijkt en aan

portieren voelt of die zijn afgesloten. Verkopers aan de deur kun-

nen sluw zijn en u misleiden met waterdichte babbeltrucs. Als u

het niet vertrouwt, vraagt u naar een legitimatiebewijs. Indien de

‘verkoper’ hier niet aan mee wil werken, kapt u het gesprek af en

belt u 112. Bij alle meldingen die u doet is signalement, wegloop-

richting en eventueel een kenteken van een voertuig voor ons al-

tijd handig. Dit vergroot de pakkans.

Het is gelukkig weer zover! Het vaste spreekuur is terug. Vanaf

donderdag 31 januari 2019 zijn wij, Evert-Jan Rusticus en Peter

Hoogeveen, elke donderdag van 19.00 tot 20.00 uur voor u 

beschikbaar. U kunt ons vinden in het wijk- en dienstencentrum,

Johannes Camphuijsstraat 25.

Evert-Jan Rusticus en Peter Hoogeveen (Foto: Willem Verheijen) 

INGEZONDEN (1)

Fietsnietjes

Zouden jullie eens aandacht willen beste-

den aan de mogelijkheid van het aanvra-

gen van fietsnietjes. Het aantal

geparkeerde fietsen in onze wijk lijkt te

blijven groeien, maar ik zie bijna geen

nietjes (fietsbeugels) in de straten. Voor

mijn eigen portiek heb ik samen met mijn

VVE al jaren geleden twee nietjes (toen

het maximum) aangevraagd. En daar

worden nu ook allerlei fietsen van ‘ande-

ren’ geparkeerd, wat natuurlijk niet ver-

boden is maar wel vervelend als ik

daardoor m’n eigen fiets niet meer kwijt

kan. Dus als iedereen nietjes voor z’n

eigen portiek heeft, dan is dat probleem

opgelost. Bovendien bereiken we daar-

door dat er geen fietsen tegen bomen

worden geparkeerd.

Ik denk dat weinig mensen op de hoogte

zijn van het feit dat je zonder kosten

fietsnietjes kunt aanvragen bij de ge-

meente. Daar is een heel duidelijke proce-

dure voor:

https://www.denhaag.nl/nl/parkeren/

parkeren-in-de-stad/fietsbeugels-aanvra-

gen.htm

Ineke Koene

Peter Hoogeveen & Evert-Jan Rusticus



makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

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

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op 06 54720014

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!

Edith Pedicure

Tarwekamp 11 - 2592 XG  Den Haag

T 070 3479169 - E Mekar-sari@outlook.com - W ww.mekarsari.nl

Open van Dinsdag t/m Zondag 17.00 tot 21.00 uur

Geniet van de echte smaak 

van de indonesische keuken

Restaurant, Afhaal, Catering

Gespecialiseerd in verse vis, 

gebakken vis en diversen maaltijden.

Theresiastraat 163 - 2593 AH  Den Haag

Opening 4 maart 
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Jacob Snijders, voorzitter Wijkberaad Bezuidenhout, legt uit:

“Neem Bezuidenhout-Oost. Daar is vastgesteld dat er een

tekort aan 500 parkeerplaatsen is. Dit probleem is, ondanks

alle beloften door (eerdere) wethouders en ook tijdens de

gemeenteraadsverkiezingen, nog steeds niet opgelost. We

hebben uitgezocht dat er ongeveer 1000 mogelijkheden

voor een dakopbouw zijn in de wijk. Wij denken dat iedere

dakopbouw voor ruwweg een verhoging van de parkeer-

druk met 20% zorgt, bijvoorbeeld doordat er gezinnen blij-

ven wonen met meerdere kinderen. Dan blijft het vaak niet

bij één auto, of waar ze eerst geen auto hadden nemen ze

er nu wel één. Kortom, in potentie 200 auto’s erbij. Bij een

eerdere vaststelling van het bestemmingsplan hebben wij

dit probleem via een beroepzaak in 2014 voorgelegd aan de

Raad van State. De rechter vernietigde toen het bestem-

mingsplan op het onderdeel van de dakopbouwen. De rech-

ter was van mening dat de gemeente niet goed duidelijk

maakte wat de uitvoering van het bestemmingsplan bete-

kent voor de parkeerdruk en het al bestaande parkeerte-

kort.”

En toen moest er een nieuw bestemmingsplan komen.

Deze is op 20 september 2018 vastgesteld. Volgens het Wijk-

beraad heeft de gemeente in dit bestemmingsplan zelf de

spelregels veranderd zonder rekening te houden met de

eerdere uitspraak van de rechter. Snijders: “In het nieuwe

bestemmingsplan zegt de gemeente doodleuk: bij een ver-

gunningaanvraag voor woninguitbreiding is een parkeer-

toets niet meer nodig. Oftewel, de parkeerdruk is geen

toetsingscriterium meer voor de honderden mogelijke dak-

opbouwen. Want ja, de gemeente heeft in een ander be-

sluit, de Nota Parkeernomen, gesteld dat uitbreiding van

woningen niet leidt tot een wijziging in de parkeerbehoef-

ten. Dat heeft de gemeente onderbouwd, maar die onder-

bouwing is een beetje raar. De gemeente haalt een

vergelijking aan dat het autobezit bij 424 adressen, die een

dakopbouw hebben gerealiseerd, met 46 stuks is toegeno-

men. Even rekenen… dat is meer dan 10% toename van au-

tobezit. Op de 1000 mogelijke opbouwen in Bezuidenhout-

Oost is dat toch een toename van 100 auto’s, terwijl er al

een tekort is van 500 parkeerplaatsen. Snapt u de ge-

meente nog?”

Is het Wijkberaad nu eigenlijk voor of tegen dakopbouwen?

Snijders: “Laat het alsjeblieft duidelijk zijn dat het Wijkbe-

raad voor dakopbouwen is, maar wij zijn óók voor een

goede leefbaarheid in Bezuidenhout. Het één gaat in onze

ogen samen met het ander. Als de gemeente in het geval

van woninguitbreiding al geen rekening wil houden met de

parkeerdruk, wat betekent dit voor het tekort aan openbaar

groen, scholen en andere voorzieningen? Onze Leefbaar-

heidsmonitor maakt heel goed duidelijk dat allerlei normen

overschreden zullen worden. Schrapt de gemeente dan ge-

woon weer een norm? Of neemt zij de norm wel serieus en

komt de gemeente met aanvullende maatregelen.”

Het Wijkberaad is ook benieuwd naar de mening van de

rechter na de uitspraak in 2014. Snijders: “Je ziet hoe de ge-

meente omgaat met een onwelgevallige uitspraak van de

rechter. Naast het aanpassen van de spelregels zijn wij ook

benieuwd hoe de rechter staat tegenover het door de ge-

meente toch toestaan van de verschillende dakopbouwen

in de afgelopen jaren. Dit zijn punten waar wij ons druk

over maken. Het gaat hier, wat ons betreft, om zorgvuldig-

heid en rechtszekerheid van het handelen van de ge-

meente. Wij willen graag dat de rechter ons meer

helderheid hierin geeft.”

Op de uitkomst van het beroep is het wel even wachten. 

Nu is de gemeente aan zet om met een verweerschrift te

komen. Dan zal het enkele maanden duren voordat de zit-

ting is. Uitspraak zal vervolgens ook maanden duren. 

Wijkberaad weer naar Raad van State 

om dakopbouwen

Het Wijkberaad Bezuidenhout gaat bij de Raad van State in beroep tegen het besluit van de gemeenteraad

van het bestemmingsplan ‘Bezuidenhout 1e Herziening’. Wat is de situatie? Het nieuwe bestemmingsplan

staat woninguitbreiding door middel van een dakopbouw toe. Maar, volgens het Wijkberaad wordt er vervol-

gens in het bestemmingsplan onvoldoende rekening gehouden met de daaropvolgende verhoging van de par-

keerdruk. Sterker nog, het nieuwe bestemmingsplan is in strijd met de gemeentelijke Nota Parkeernormen. 

Mark Hoogland



Theresiastraat 84

2593 AR  Den Haag

T +31 645 194 49 50

E dokkoonspa@gmail.com

W www.dokkoonspa.nl

Rug, nek en 

schoudermassage

45 minuten € 40,-

Pan is een café-restaurant, met veel liefde
voor goed en lekker eten, mooie wijnen, 

speciale bieren én met een 
groot zonnig terras!

Open voor lunch, borrel & diner.

www.cafepan.nl
Louise de Colignystraat 53 - 070 381 40 14

Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR  Den Haag

070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

Andijviestamppot (goud)

Hachee (goud)

Tomaten Groentesoep (goud)

Gerookte Zalmsalade (goud)

Pulled chicken schotel (goud met ster)

Sauzijzenbroodje (goud met ster)

Erwtensoep (goud met ster)

Traiteurslagerij Ammerlaan
Gewonnen prijzen voor de volgende gerechten

Vrijwilligers gevraagd 
voor het begeleiden van kinderfeestjes

Aanmelden: 

bezuidenhut@bezuidenhout.nl

bezuidenhut



INGEZONDEN (2)

AED

In de vorige editie van Bezuidenhout

Nieuws stond een stukje over AED’s in de

wijk. Er hangen op dit moment 17 kasten

met AED’s in de buurt, geïnstalleerd door

de Burgerhulpverlening Bezuidenhout

(BB), een club van tien vrijwilligers die

werken aan de uitrol van de 6-minuten-

zone in de buurt. Dat is een zone waarin

binnen 6 minuten hulp verleend kan wor-

den aan een slachtoffer van hartfalen.

Daarnaast zijn nog 50 AED’s bij bedrijven

en organisaties, zogenaamde binnen-

AED’s, die tijdens kantooruren kunnen

worden gebruikt. De buitenkasten wor-

den geïnspecteerd en schoongemaakt

door BB’ers die daarvoor zijn opgeleid en

gediplomeerd. In onze omgeving (Haagse

Hout, een gedeelte van het centrum en

een gedeelte van Voorburg) bedraagt het

aantal aangemelde hulpverleners, d.w.z.

de vrijwilligers die zich als zodanig heb-

ben aangemeld bij HartslagNu, op dit

moment 388 personen. Volgens Hart-

slagNu is Bezuidenhout de wijk met de

grootste AED-dichtheid van Den Haag. 

De Burgerhulpverlening Bezuidenhout

heet nieuwe vrijwilligers van harte wel-

kom: zie de facebookpagina van de Bur-

gerhulpverlening Bezuidenhout en

www.burgerhulpverlening-bezuiden-

hout.nl 

Ad Wouters
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Mooie wijk

In het centrum van de stad wordt het ene pand na het andere omgebouwd tot hotel: al die Amerikanen, Japanners,

Italianen en steeds rijkere Chinezen die het Meisje met de Parel komen bekijken, moeten toch ergens slapen. In

onze wijk zijn er de laatste jaren ook hotelkamers bijgekomen, maar hordes toeristen in de Theresiastraat die

komen genieten van bezienswaardigheden en fraaie wijkgezichten? Dat zit er niet echt in. 

Maar onze wijk wordt wel steeds mooier: straten liggen er na vervanging van het riool weer fris bij. Oude lelijke

kantoorgebouwen worden omgetoverd tot appartementencomplexen die er in een moeite door fraaier uitzien dan

voorheen: de QM Studio’s aan de Koningin Marialaan, en straks ook het afzichtelijke beton op de Laan van Nieuw

Oost-Indië waar woningen in komen. En niet te vergeten het voormalige TNO-kantoor aan de Juliana van Stolberg-

laan. Daar komen vier woontorens die in ieder geval op papier een beter voorkomen hebben. 

Vooruitgang dus, in ieder geval esthetisch, voor het mooi. Onze wijk komt er steeds fraaier bij te liggen. Maar wacht

even. Is dat echt zo? “Toch jammer”, noteerde een Hagenaar met grote belangstelling voor sloop en nieuwbouw

over dat voormalige TNO-kantoor aan de Juliana van Stolberglaan. “Deze architectuur kan ik wel waarderen. Statig,

monumentaal, maar toch ingetogen,” schreef hij op Twitter. 

Hij had even moeten slikken toen afgelopen najaar de sloop begon van het gebouw uit 1965. Het kantoor had ook

best omgebouwd kunnen worden tot appartementencomplex, dacht hij, al was de gemeente van mening dat het

gebouw daarvoor niet geschikt was.

De architectuurliefhebber kreeg zelfs bijval op Twitter! 

Hmmmm. En ik maar denken dat de hele wijk juichend uit zou lopen als de sloopkogel zou gaan door gebouwen

die pijn doen aan mijn ogen, zoals de ministeries van Sociale Zaken en Buitenlandse Zaken aan de rand van onze

wijk. Ambtenaren zitten er niet meer in, dus wie weet gaan ze ooit tegen de vlakte. Misschien zijn er wel wijkbewo-

ners die in opstand komen mocht de Sociaal-Economische Raad ooit vertrekken uit de wijk en het onderkomen aan

de Bezuidenhoutseweg, opgetrokken uit bruut beton, plaatsmaakt voor fraaie woningen.

Je zou haast denken dat over smaak niet te twisten valt. Laten we het er voor het gemak dan maar op houden dat

al die Amerikanen, Japanners, Italianen en steeds rijkere Chinezen precies weten wat mooi is. Als ze onze wijk dan

links laten liggen: prima. Lekker rustig. 
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Waardoor ontstond de onrust? Er waren vooral vragen over

de situatie rond de CBS Waalse Louise de Coligny. Deze

christelijke basisschool is in afwachting van nieuwbouw

tijdelijk ondergebracht in de school aan de Rooseboom-

straat, een enigszins verouderd gebouw. Dat is geen ideale

situatie waardoor een aantal ouders hun kinderen bij an-

dere scholen hebben ingeschreven. En dat terwijl deze

veelal al aan hun maximum opnamecapaciteit zitten.

Voor het decembernummer van Bezuidenhout Nieuws wil-

den we de schoolhoofden van de basisscholen intervie-

wen. We wilden graag weten hoe het stond met de

opnamecapaciteit: kunnen alle kinderen - ook in de nabije

toekomst - worden geplaatst of moeten ze dan wellicht

naar scholen buiten de wijk? En hoe het staat met de

bouwplannen: klopt het dat de uitbreiding/herbouw op

zich laat wachten? 

Uiteindelijk zagen de scholen om diverse redenen van me-

dewerking aan het artikel af. We plaatsen dit artikel nu

wel, omdat we vinden dat de bewoners recht hebben op

heldere informatie over de (huidige en) toekomstige situa-

tie van de basisscholen. Een belangrijke factor bij de vra-

gen over de opnamecapaciteit zijn de grote bouwplannen

voor nieuwbouw in de wijk.

Groei inwoners Bezuidenhout

Het is de verwachting dat het inwonertal in Den Haag de

komende jaren nog fors zal toenemen. Daarom heeft de

gemeente grote bouwprojecten gepland rond de drie

grote treinstations. De wethouder van Stadsontwikkeling

Boudewijn Revis (VVD) heeft aangegeven dat de nieuw-

bouw vooral uit woontorens zal bestaan. 

Voor Bezuidenhout betekent dit nieuwbouw rond station

Laan van NOI, aan beide kanten van de spoorlijn. Hier zul-

len 1200 tot 2000 woningen komen (‘ICT Security Cam-

pus’). Bij het Centraal Station komen twee torens voor

1000 tot 2500 woningen (‘CS Policy Campus’). De bedoe-

ling is dat de bouw van de torens begint in 2020. Het inwo-

nertal (en het aantal kinderen) gaat de komende jaren in

de wijk dus aanzienlijk toenemen.

Nog afgezien van de esthetische aspecten (hoe mooi blijft

de wijk met al die torens?) rijst de vraag of de Bezuiden-

houtse basisscholen voldoende capaciteit hebben om

straks alle kinderen te kunnen plaatsen. Ook lijken de plan-

nen/uitvoeringen voor renovatie en nieuwbouw van de

scholen niet vlot te verlopen. 

In oktober 2018 heeft PvdA-raadslid Mikal Tseggai vragen

over de situatie rond de basisscholen gesteld aan de Ge-

meenteraad. De PvdA stelde dat de zes basisscholen nu

niet de huisvesting hebben die bij een goede leeromgeving

past en vraagt de gemeente meer haast te maken met het

goedkeuren van de nieuwbouw- en verbouwplannen. Het

college heeft inmiddels geantwoord zodat we nu een dui-

delijk beeld kunnen geven van de stand van zaken. 

De afgelopen maanden was er sprake van onrust rondom de basisscholen in onze wijk. Veel was ondui-

delijk over renovatie en/of nieuwbouw, terwijl menigeen zich afvroeg of de scholen nu en in de ko-

mende jaren alle kinderen wel kunnen plaatsen. 

Paul van Riel

De onrust rond de Bezuidenhoutse 
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CBS Waalse Louise de Coligny

Deze wacht op sloop en nieuwbouw aan de Amethisthorst

in Mariahoeve en is daarom al ruim anderhalf jaar tijdelijk

ondergebracht in een school aan de Rooseboomstraat. De

oorzaak van het lange wachten is het ontbreken van een

bouwvergunning. De aanvraag omgevingsvergunning voor

de bouwplannen heeft de gemeenteraad nu in september

2018 ontvangen. De beslissing hierop zou vorige maand

worden genomen. Bij het ter perse gaan van dit blad was

het nog niet duidelijk wanneer de school de nieuwbouw

kan betrekken.

Het aantal leerlingen is sinds de tijdelijke huisvesting ge-

daald van 181 (1-10-2016) naar 147 (1-10-2018). De gemeente-

raad stelt dat dit niet heeft geleid tot een te grote toename

op andere scholen. 

De PvdA stelde ook vragen over achterstallig onderhoud

(o.a. de gymzaal) aan de tijdelijke school aan de Roose-

boomstraat. De gemeente stelt dat het schoolbestuur ver-

antwoordelijk is voor het onderhoud en instandhouding

gedurende het gebruik van dit gebouw. 

Dr. M.M. Hertogschool

De vervangende nieuwbouw is voorzien in 2020. Vervan-

gende tijdelijke huisvesting wordt nader bepaald wanneer

het tijdstip van de aanvang van de nieuwbouw concreet is.

Omdat in heel Bezuidenhout vervangende schoolruimte

een probleem is, wordt gezocht naar extra wisselcapaciteit.

Nutsschool Bezuidenhout

De Nutsschool Bezuidenhout heeft de afgelopen jaren het

aantal leerlingen bijna zien verdubbelen. Een verdere stij-

ging van het aantal leerlingen is wat de school betreft niet

aan de orde, ook niet na de nieuwbouw. De school heeft te

maken met ruimtetekort, maar het is nog mogelijk de leer-

lingen in het huidige gebouw op te vangen. Vervangende

nieuwbouw komt op de locatie Rooseboomstraat 10 en is

gepland in 2021.

Liduinaschool

Deze school heeft een beperkt ruimtetekort. Renovatie in-

clusief uitbreiding is voorzien in het Programma Onderwijs-

huisvesting 2019. Voor de tussenliggende tijd wordt in het

tekort voorzien door tijdelijke ingebruikname van enige lo-

kalen van het naastliggende vrijgekomen schoolgebouw

aan de Amalia van Solmsstraat 155.

Van Hoogstratenschool

De vervangende nieuwbouw zal plaatsvinden in 2022.

De scholen verwachten dat de gemeente voortvarend te

werk zal gaan bij het goedkeuren van de nieuwbouw- en

verbouwplannen en dat de bouw zonder vertragingen

wordt gerealiseerd. 

Als dat allemaal goed verloopt, blijft de vraag of de capaci-

teit in de nabije toekomst voldoende zal zijn om alle kinde-

ren te plaatsen. In geen enkel plan van wethouder Bruines

van Onderwijs staat hoe ze de verhoogde vraag wil opvan-

gen die ontstaat door de extra 10.000 inwoners. 

De Waalse Louise de Coligny (nieuwbouw Amethisthorst) is

diep gelegen in Mariahoeve zodat Bezuidenhoutse kinde-

ren er alleen heen kunnen als ze door de ouders gebracht

en gehaald worden. De Nutsschool en de Liduinaschool zit-

ten ook na de renovatie/nieuwbouw aan hun maximale op-

namecapaciteit. Blijven over de M.M. Hertogschool en de

Van Hoogstratenschool. De verwachting is dat er de ko-

mende jaren in het Bezuidenhout 300 tot 600 kinderen bij

zullen komen en dat betekent te weinig opnamecapaciteit.

Er lijkt maar één goede oplossing: bouw van een nieuwe

school in het Bezuidenhout. Alleen dan kunnen werkelijk

alle Bezuidenhoutse kinderen naar een school in hun eigen

wijk!

 basisscholen



Coen Schulze

Bezuidenhoutseweg 241 | 2594 AM Den Haag

Tel: 070 324 64 51 | Fax: 070 324 92 63

www.atripel.nl

 Boekhouding

 Aangifte inkomstenbelasting 

 Jaarrekening

 Bedrijfsrapportages

 Fiscaal advies

 Financiële administratie

 Salarisadministratie

UW PARTNER IN HET VERZORGEN VAN:

MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK OF NEEM 

EEN KIJKJE OP ONZE WEBSITE VOOR CONTACT.
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Suntec is een zonweringsbedrijf dat al

sinds 2005 bestaat maar sinds een jaar of

tien een showroom heeft op de Juliana

van Stolberglaan. In die tien jaar is er veel

verbouwd en begin januari zijn de werk-

zaamheden afgerond. Tijd dus voor een

bezoekje. Voor dit interview werd ik harte-

lijk verwelkomd door de eigenaar Jack

Paalvast en zijn vrouw Eva Wülfinghoff. Ik

kreeg een kleine rondleiding, want het is

niet alleen hun bedrijfspand maar dient

ook als woonhuis. De stijl is prachtig door-

getrokken.De showroom wordt vooral ge-

bruikt om mensen, die aan internet niet

genoeg hebben, de gelegenheid te geven

om materialen te zien en te voelen. Nu je

in deze tijd van alles online kunt kopen, is

het een verademing om even 'live' met de

eigenaar te kunnen bespreken wat jouw

precieze wensen zijn. Jack vindt het klan-

tencontact ook een van de dingen die dit

werk mooi maken. Hij geniet ervan als hij

samen met de klant tot een mooi eindre-

sultaat kan komen. Want dat is het doel,

een mooi product en een blije klant. Het is

tevens de plek van het administratiekan-

toor van echtgenote Wülfinghoff. 

Eigenaar Paalvast is een bekende in Bezui-

denhout. Hij woont er al 36 jaar, is de zoon

van Joop Paalvast, ooit eigenaar van snack-

bar Knabbel en Babbel. Jack heeft jaren-

lang in de bloemenimport gewerkt, maar

zoals bij velen werd het tijd voor iets an-

ders. Via een vriend heeft hij de kans ge-

kregen om alles te leren over zonwering

en nu beheren zij samen het bedrijf Sun-

tec, één voor de Regio Rijnland en één voor

de Regio Haaglanden. 

Heeft u interesse in Suntec en denkt u

meer tijd nodig te hebben dan een kopje

koffie: bel dan eerst even om een afspraak

te maken.

Ras-Bezuidenhouter 
runt bedrijf in zonwering
Op de Juliana van Stolberglaan 236 bent u aan het goede adres voor een 

gezellig praatje en een bakkie koffie of thee. Maar waar het vooral om gaat is

zonwering. 

Kort
■ ■ ■  Op zaterdag 9 maart plaatst de

Duitse kunstenaar Gunter Demnig zo-

genaamde struikelstenen bij het belas-

tingkantoor aan de Prinses Beatrixlaan.

Hij doet dat voor de joodse familie Lö-

wenstern die daar destijds woonde.

Waar nu het belastingkantoor staat,

was vroeger de woning van de familie

Löwenstern aan de 2e Adelheidstraat

250. Struikelstenen zijn monumenten

voor de slachtoffers van het nationaal-

socialisme; het is een project van Dem-

nig. De bijeenkomst op 9 maart begint

om 14.15 uur.

■ ■ ■  Staatsbosbeheer is begonnen

met het inplanten van jonge bomen en

struiken in het Haagse Bos. Door essen-

taksterfte zijn alle essen in het Haagse

Bos aangetast waardoor ze onveilig zijn

en kunnen omvallen. Alle essen langs

paden zijn om veiligheidsredenen weg-

gehaald. De kale plekken worden nu op-

gevuld met nieuwe inplant van linde,

zilverspar, douglas, beuk, eik, iep en

struikvormers als lijsterbes, hazelaar,

kardinaalmuts en meidoorn. Hierdoor

wordt het bos gevarieerder. In totaal

worden ruim 8000 nieuwe bomen ge-

plant.

■ ■ ■  De Natuurtuin van ATV Loolaan

(de volkstuintjes langs de Schenk) is on-

derscheiden door de gemeente Den

Haag. De natuurtuin won overtuigend

de eerste prijs, de Platina Klinker, en een

geldbedrag van 2250 euro.

Voor meer actuele informatie: 
www.bezuidenhout.nl

Esther Nijhoff

Eigenaar Jack Paalvast in zijn showroom.

(Foto: Koen de Lange)

3 maart:            herdenking bombardement Bezuidenhout bij het monument 

                             op de Koningin Marialaan

27 april:             koningsdag, vrijmarkt op het Spaarwaterveld

5 mei:                 Liberty Tour, militaire voertuigen uit WO II op de Koningin Marialaan

8 juni:                Parels van Bezuidenhout, wijkbrede tentoonstelling van 

                             kunstzinnige en culturele uitingen

Zomer                (data nog onbekend): muziek in de wijk, zes concerten in Bezuidenhut 

                             op het Spaarwaterveld

14 september: cultuurevenement De Beleving op het Vlaskamp (Mariahoeve)

Evenementenkalender

Heeft u moeite met lopen maar wilt

toch dingen buitenshuis doen? En

woont u in Haagse Hout? Dan is de

'leen-scootmobiel' misschien iets voor

u. Maak hiervoor een afspraak bij het

Servicepunt in wijkcentrum Maria-

hoeve, geopend van maandag t/m

vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur, 

Ivoorhorst 155, 070-2052500.

U krijgt een gratis rijvaardigheidstest

die voor iedereen geschikt is. Het wijk-

centrum heeft voor de scootmobiel

een haal- en brengservice.

Leen gratis een 
scootmobiel



Theresiastraat 130 - 2593 AS  Den Haag

Cultuur voor  

heel ’t Haagse Hout

Beatles & Stones avond 
Theaterzaal | za 16 februari | 20.15 uur

Toneellab presenteert: “Doek” 
Theaterzaal | zo 10 maart | 16.00 uur

Spruijt en Opperman: “Zij en Ik” 
Theaterzaal | za 16 maart | 20.15 uur

Den Haag, mijn lief 
Theaterzaal | zo 14 april | 14.30 uur

Nobody’s Girl 
Tarwekamp | do 18 april | 20.15 uur

Voor meer informatie en tickets: 

www.diamanttheater.nl

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. Met of zonder uitvaartpolis, maar altijd met aandacht en tijd voor een mooi afscheid.

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 - Bezuidenhoutseweg 215, 2594 AK  Den Haag



De wijknaam (plaatsnaam) Bezuidenhout komt in Nederland niet

vaker voor. Wereldwijd is er slechts één andere: in Zuid-Afrika

heet een voorstad van Johannesburg Bezuidenhout Valley, met

als hoofdstraat Bezuidenhout Avenue. De wijk ligt op een deel

van een oude boerderij Doornfontein. Deze werd in 1861 gekocht

door Frederik Jacobus Bezuidenhout. Delen van de boerderij wer-

den verkocht in 1902 en de buitenwijk bestaat sinds 1906. In dat

jaar verkocht Willem Bezuidenhout het resterende land aan de

gemeente om het als park te gebruiken.

Achternaam

Bezuidenhout is een Afrikaner achternaam. Op de site Family-

search komen bijna alleen Zuid-Afrikanen voor. De stamvader is

vermoedelijk de Nederlander Wynand Leendertsz Bezuidenhout,

die in 1668 te Amsterdam trouwde. Over hem staat geschreven:

‘in November kry hy kreg 'n stuk bosland. Hy kan die bos gebruik

vir hout, hy was 'n timmerman vir 15 jaar en hy het sy vrijbrief

gekry. Hy was skuldig bevind aan “Drinken, clinken, vechten, smij-

ten en leelijk spreeken” en was toe van sy amp onthef. Een andere

optie is de Duitser Symon Jurgen Bezuidenhout, geboren 1788 in

Bremen en overleden 1888 (!) in Tulbagh, West-Kaap. Maar hoe

kwam een Duitser aan deze Nederlands klinkende achternaam?

Was het misschien de naam van een boerderij daar? 

Grappig is dat Bezuidenhout wel frequent voorkomt als voor-

naam en achternaam, maar dan vooral in landen waarin Neder-

landse emigranten zich vestigden. Volgens de Nederlandse

Familienamenbank was er in 1947 In Nederland niemand die zo

heette, in 2007 waren het er 9, waarschijnlijk immigranten.

In Australië is er de beroemde fortepianospeler Kristian Bezuiden-

hout. In Zuid-Afrika kun je een safari boeken bij de echte Afrika -

specialist Hannes Bezuidenhout (die overigens in Zoetermeer

woont). In 2007 debuteerde de dichter Andries Bezuidenhout met

de bundel Retoer. In de Boerenoorlog (1899-1902) stond Piet Be-

zuidenhout bekend als ‘een koppige vent’. De Namen Encyclope-

die geeft aan dat Bezuidenhout momenteel in 1% van de

gevonden namen wordt gebruikt als voornaam (!) en in 99% als

achternaam. De voornaam Bezuidenhout werd 8 keer gevonden

in 3 verschillende landen: één keer in Nieuw-Zeeland en het VK; 6

keer in de VS. De achternaam Bezuidenhout wordt minstens 529

keer gebruikt in ten minste 17 landen. Als achternaam komt hij in

Zuid-Afrika ruim 200 keer voor, in het VK 130 keer, in de VS 90

keer, in Australië 60 maal en in de Verenigde Arabische Emiraten,

Canada en Nederland (!) enkele malen. 

Tenslotte: Bezuidenhout heeft 12 letters en evenveel klinkers als

medeklinkers. Een mooie, evenwichtige naam dus. 
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De wijknaam Bezuidenhout komt van het Haagse Bos. ‘Hout’ betekent

‘bos’ en ‘bezuiden het hout’ betekent dus: het gebied gelegen ten zuiden

van het Haagse bos. Het Bezuidenhout kreeg deze naam pas officieel in

1953. Tot die tijd had de wijk geen naam of werd er gesproken van Bezui-

denhoutkwartier. De naam Bezuidenhout werd meestal alleen gebruikt

voor de Bezuidenhoutseweg. 

O
O

G
 V

O
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Hoe goed kent u de wijk? Weet u waar de

bijgevoegde afbeelding te vinden is? 

Stuur uw oplossing per mail 

(bezuidenhoutnieuws@gmail.com) naar

de redactie en maak kans op een Prime-

rabon , beschikbaar gesteld door Primera

in de Theresiastraat.

De vorige opgave was niet al te moeilijk. Veel mensen herkenden de

zendmast, bovenop de voormalige PTT-toren (tegenwoordig de media-

mast van Alticom, overgenomen door het Spaanse bedrijf Cellnex Tele-

com). Uit de goede inzendingen moest een winnaar worden geloot. Dat

is geworden Karin de Jong van de Juliana van Stolberglaan. Zij kan de 

Primerabon tegoedbon ophalen in het wijk- en dienstencentrum 

(Johannes Camphuijsstraat 25).

Bezuidenhout, ook te vinden in Zuid-Afrika

Bezuidenhout Valley, JohannesburgPaul van Riel



Thomsonlaan 113 Den Haag

+31 (0)70 36 02 922

De Eerensplein 8 Den Haag

+31 (0)70 30 40 141

www.are.nl

De NVM makelaar voor 

het vinden van een 

een passende woning
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De emoties liepen hoog op in het stadsdeel Haagse Hout

en dan vooral in Benoordenhout, waar het ziekenhuis zo’n

beetje wordt beschouwd als privébezit. In werkelijkheid is

Bronovo hét ziekenhuis voor een veel groter gebied: van

Scheveningen tot en met Voorburg/Leidschendam en Was-

senaar. Veel mensen, ook in Bezuidenhout, zijn in Bronovo

geboren, hebben er gelegen of zijn er op bezoek geweest bij

vrienden en familie. Iedereen heeft zo zijn eigen herinnerin-

gen aan het ziekenhuis; de ouderen onder ons ook aan het

oude statige gebouw van de Diaconessen Inrichting ver-

noemd naar de eerste directrice Sara Katharina de Bronovo;

de jongeren aan de nieuwbouw (1999) waar de koningskin-

deren Amalia, Alexia en Ariane zijn geboren.

De sluiting van Bronovo, uiterlijk in 2024, leidt tot veel be-

roering, niet alleen onder de inwoners van dit deel van de

stad. Ook de gemeenteraad en minister Bruno Bruins voor

Medische Zorg hebben hun zorgen over de sluiting uitge-

sproken. Onder politieke druk heeft de Raad van Bestuur

van HMC druk bezochte bewonersbijeenkomsten belegd

om uitleg te geven aan de plannen en vooral ook om de ge-

moederen te sussen. In het auditorium van het ziekenhuis

op de vierde verdieping waren naast enkele honderden be-

woners ook een handjevol beveiligers voor het geval de

emoties uit de hand liepen.

Dat viel reuze mee, maar de belangstellenden lieten zich

niet met een kluitje in het riet sturen. Veel mensen zijn nog

niet overtuigd van de noodzaak tot sluiting, vinden het

Westeinde als ziekenhuis in de binnenstad slecht bereik-

baar en vrezen dat medische zorg te laat kan zijn door de

langere aanrijtijden van ambulances. In de plannen van

HMC wordt Westeinde het ziekenhuis voor spoedeisende

hulp en Antoniushove voor geplande operaties. Dat heeft

als voordeel dat jouw operatie altijd volgens planning door-

gaat en niet vanwege een spoedgeval wordt uitgesteld.

Bestuursvoorzitter Paul Doop benadrukte dat het op ter-

mijn financieel niet mogelijk is om drie ziekenhuizen open

te houden. Het aantal mensen dat in een ziekenhuis be-

landt, loopt terug. Ook de duur van de zorg in een zieken-

huis is korter dan vroeger. Steeds meer medische zorg

wordt verleend in huisartsenposten, in gezondheidscentra

en aan huis. Doop beloofde dat bij het verdwijnen van Bro-

novo het niveau van de gezondheidszorg in Haagse Hout

op peil blijft. Hoe dat gaat gebeuren, bijvoorbeeld door het

stichten van gezondheidscentra, is nog niet bekend.

Halverwege dit jaar wordt Bronovo een weekziekenhuis,

waar van maandagochtend zes uur tot vrijdagavond zes

uur medische zorg wordt verleend. In het weekend is het

ziekenhuis gesloten. Tussen 2022 en 2024 volgt de defini-

tieve sluiting. Wat er met het gebouw en de grond gaat ge-

beuren – de waarde wordt geschat op 30 miljoen – is nog

niet bekend.

“Ons” Bronovo sluit
De geruchten gingen al een tijdje: Bronovo gaat dicht en mogelijk ook Antoniushove. Maar de Raad van

Bestuur van Haaglanden Medisch Centrum (HMC), waartoe ook het Westeinde-ziekenhuis behoort, hield

de kaken stijf op elkaar. Pas eind januari zou de leiding van HMC de knoop doorhakken. “Tot dat moment

kan het nog alle kanten op”, zei Paul Doop, voorzitter van de Raad van Bestuur, in de media. Maar zoals

vaker klopten de geruchten: Bronovo sluit; Antoniushove en het Westeinde blijven open.

Jos Heymans



Zaterdagavond 2 maart 2019 Live muziek 

Bezuidenhout-West Nieuws

Zaterdagavond 2 maart speelt The Leaseband weer in

wijkcentrum Bezuidenhout-West. 

Alles komt voorbij: pop, country, rock en roll, blues enz. 

Het groeiend aantal bezoekers maakt een succes van

deze avonden en de sfeer is geweldig!

Aanvang muziek: 20.30 uur

Zaal open: 20.00 uur

Toegang is gratis!

Iedereen is van harte welkom!

Wijkcentrum Bezuidenhout-West

Jan van Riebeekplein 90 - 2595 WS  Den Haag        
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Kunstenaars van de Den Hertogschool

Bent u 65+ en woont u in 
Bezuidenhout (-West)?
De ouderenconsulent is er voor u!

Ik geef u graag advies over de volgende zaken: 

n    U wilt op de hoogte blijven hoe u zo lang mogelijk 

      zelfstandig thuis kunt blijven wonen. 

n   U heeft vragen over veranderingen in de zorg.

n   U wilt weten waar u andere wijkbewoners kunt 

      ontmoeten en welke activiteiten er geboden worden 

      in deze wijk.

n   U heeft zelf hulp nodig of u kunt iets voor anderen 

      betekenen.

n   U bent mantelzorger en het zorgen valt u soms zwaar. 

Aan het advies en eventuele ondersteuning en begelei-

ding zijn geen kosten verbonden. 

Cécile Bouts 

Ouderenconsulent Voor Welzijn 

Bereikbaar op 070-2052560/06-43395277

In het najaar van 2018 hebben de leerlin-

gen van de Den Hertogschool enthou-

siast en met veel inzet meegewerkt aan

het kunstproject over zwerfvuil en hon-

denpoepoverlast in Bezuidenhout- West.

Deze twee thema’s waren een onderdeel

van de officiële opruimdag, georgani-

seerd door het stadsdeel Haagse Hout.

Groep 5 tot en met 8 hebben meege-

daan met een tekenwedstrijd. In totaal

hadden we 80 prachtige, kleurrijke en

originele inzendingen. De expositie heeft

in de gymzaal van de Den Hertogschool

plaats gevonden. De kinderen hebben

met stickers de winnaars aangewezen.

De uitgekozen tekeningen gaan we ge-

bruiken voor muurdecoraties en vlaggen

voor de openbare ruimte van Bezuiden-

hout-West. De kunstenaars hebben we

beloond met een tegoedbon, een groot

applaus en een vermelding in de wijk-

krant van Bezuidenhout. 

(Tekst: Bibian Hageman)

Twee enthousiaste wijkbewoners geven gratis tango-

les. Op donderdagavond is er tussen 18.30 en 19.30 uur

tangoles. Daarna is het vrij dansen; de hele  avond dan-

sen kost € 5,-. 

In een volgend nummer een interview met deze twee

wijkbewoners. 

Tangoles in 

Bezuidenhout-West



Bezuidenhout-West Nieuws
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Reportersgroep werkt samen met politie

Vanaf het nieuwe schooljaar is de reportersgroep weer van

start gegaan. De groep bestaat uit kinderen van 7 t/m 12 jaar

oud, die in de wijk wonen. Zij leren allerlei leuke dingen om-

trent journalistiek en sociale media.

Afgelopen maand hebben de reporters met de politie samen-

gewerkt. De kinderen zijn de wijk in gegaan en hebben

samen met de politie snelheidsmetingen uitgevoerd met be-

hulp van een lasergun. Wordt er nou eigenlijk te hard gere-

den en is het onveilig voor de buurtbewoners? De reporters

zijn vervolgens bezig geweest om hun bevindingen op ons

YouTube-kanaal, Instagram- en Facebook-account te delen.

In de kerstvakantie zijn de reporters naar het woonzorgcen-

trum Cato geweest en hier hebben zij verschillende knutsel-

workshops met de bewoners gevolgd. Op deze manier vindt

er een nauwe betrokkenheid plaats tussen jong en oud.

Er staat dit schooljaar nog ontzettend veel leuks op de plan-

ning voor de mini-reporters. Deze maand staat in het teken

van de eigen woonomgeving. De kinderen gaan de wijk in en

bekijken wat er allemaal is, en misschien nog belangrijker;

Laura Collard

Kerstactiviteiten in wijkcentrum Bezuidenhout-West

Op 18 december werden er kerststukjes gemaakt; kinderen en
volwassenen maakten twee stukjes; een voor zichzelf en een
voor een ander in de wijk. Veel ouderen waren blij verrast.

Op vrijdag 28 december was er een buurtmaaltijd voor oude-
ren en alleenstaanden.
Op maandag 31 december oliebollenmiddag
Op donderdag 3 januari nieuwjaarsreceptie

(Foto’s: Linda Ramcharan)

wat er allemaal mist. Zijn de speelplaatsen eigenlijk wel vei-

lig? Is het in de straten wel schoon? Ze gaan op onderzoek uit

en brengen als een echte reporter verslag uit over hoe zij het

zouden doen als ze het voor het zeggen hadden!

Bent u of je nou enthousiast geworden en heeft u een leuk

idee voor de reporters of wilt u vrijwilliger worden? Meld u

dan aan bij Laura Collard, e-mailadres: L.Collard@xtra.nl of te-

lefonisch bij 070-2052450. Kinderen kunnen zich ook aanmel-

den bij Laura. Wil je op de hoogte blijven van onze

activiteiten?! Volg ons dan op:

In Bezuidenhout-West wordt hard gewerkt 
aan het verbeteren van de wijk.

Werk aan het Charlotte de Bourbonplein Werken aan de kabelbaan in het Van Goghpark (Foto’s: Linda Ramcharan)



Parels
Heb jij een bijzondere hobby, verzameling of passie?

Doe mee aan de Parelroute en verras je wijkgenoten.

Meld je aan voor 1 maart via: parels@bezuidenhout.nl

www.parelsvanbezuidenhout.nl

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Bezuidenhout.nl zoekt een Content beheerder

We zoeken iemand die ons als vrijwilliger helpt met het plaatsen van berichten, documenten 

en foto's in de diverse web-omgevingen van Bezuidenhout.

Ervaring met WordPress en WordPress modules is een pré. 

Wil je de wijk Bezuidenhout helpen geïnformeerd te blijven of wil je eerst

meer weten, stuur dan een e-mail naar Wijkberaad@Bezuidenhout.nl

Toon je talent als Parel 

van Bezuidenhout op 8 juni 2019!
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Begaan met het welzijn van zieke mensen had de in 1858

geboren prinses Emma uit het Duitse adellijke geslacht

Waldeck Pyrmont al in haar jonge jaren het verlangen later

verpleegster te worden. Het liep anders, toen de 60-jarige

Nederlandse Koning Willem III haar in 1877 ten huwelijk

vroeg. Emma was toen 20 jaar oud. Ondanks heftig verzet

van Willems zoons en felle kritiek uit vorstelijke kringen

trad het paar op 7 januari 1879 in het huwelijk.

Eenmaal in Nederland verwierf Emma snel de sympathie

van het volk. In korte tijd leerde zij de Nederlandse taal en

verdiepte zij zich in de cultuur van haar nieuwe vaderland.

Emma had een innemend, vriendelijk karakter en gevoel

voor de medemens. Toch was zij niet op haar mondje geval-

len. Tijdens een congres over gehandicapten werd steeds

gesproken over ‘onvolwaardigen’. Na afloop stapte Emma

kordaat af op de organisatoren van de bijeenkomst: “Moet

men iemand die een lichamelijk deel of zintuig mist

daarom onvolwaardig noemen? Dit woord moet men niet

gebruiken”.

Een jaar na de huwelijkssluiting kreeg het echtpaar een

dochter, de latere Koningin Wilhelmina. Toen Willem III in

1890 overleed, was Wilhelmina de enige troonopvolgster.

Omdat zij pas tien jaar oud was, nam Emma haar taak als

regentes over. Met groot verantwoordelijkheidsgevoel ver-

vulde zij deze totdat haar dochter in 1898 oud genoeg was

om zelf het koningschap op zich te nemen.

Wensdroom vervuld

De koningin-moeder was nog te jong en te levenslustig om

zich stilletjes terug te trekken. Emma kon haar oorspronke-

lijke wensdroom eindelijk vervullen door haar vrije tijd te

besteden aan liefdadigheid en de zorg voor zieke en hulp-

behoevende mensen. Ze ondersteunde allerlei instellingen,

maar ging ook zelf met bloemen uit eigen tuin of kas op

pad om patiënten in ziekenhuizen en bejaardencentra te

bezoeken.

Emma bleek niet alleen over een gouden hart, maar ook

over een gulle hand te beschikken. In haar woonplaats

Baarn schonk ze een stuk land van haar domein voor de

bouw van een ziekenhuis. Als de collectezakjes na de ge-

bruikelijke rondgang langs de kerkgangers werden geleegd,

zaten daar steevast enkele gouden tientjes in. Gezien de in

die tijd hoge waarde van deze munten was het duidelijk

van wie deze afkomstig waren. Tijdens een rijtoer moest

Emma onverwacht naar het toilet. Bij een boerderij in Eem-

nes kon zij terecht. Een beetje beschaamd voor haar sim-

pele privaat haalde de boerin twee doopkaarsen van haar

kinderen uit de kast en plaatsten die brandend aan weers-

zijden van het toilet om dit nog enig cachet te geven. Na af-

loop van het vorstelijke bezoek bleef de boerin achter met

een gouden tientje in haar hand, volledig verrast door deze

uiterst gulle gift.

Toen de koningin-moeder in 1934 op 75-jarige leeftijd over-

leed, typeerde een Britse krant haar als ‘de liefste oude

dame van Europa’. 

Koningin Emma, een vrouw met een 

gouden hart en gulle hand 
Eind 19e eeuw besloot Den Haag de stad uit te breiden met een nieuwe woonwijk in het poldergebied

ten zuiden van het Haagse Bos. Er moesten statige herenhuizen komen langs boomrijke lanen. In 1885

begon men met de aanleg van een viertal straten. Ter accentuering van het chique karakter van Bezui-

denhout vernoemde het stadsbestuur deze straten naar de toenmalige Koningin Emma. Het werden de

vier voornamen van de vorstin: Adelheid, Emma, Wilhelmina en Theresia.

Carel Wiemers (tekst & Illustratie)

Prinses Emma Waldeck Pyrmont als jonge bruid van 

Koning Willem III van Nederland

In dit en volgende nummers proberen wij iets te vertel-

len over het leven en werk van de mensen die staan ver-

meld op de naambordjes van straten en pleinen in

Bezuidenhout. Het zijn overwegend mannen of vrou-

wen uit het verleden. Over sommigen valt veel te vertel-

len, over anderen is minder of weinig informatie

beschikbaar.



HEPPY BEPPY
CREATIEVE WORKSHOP

Aanmelden via www.heppybeppy.nl

Ook in Den Haag kun je met 

Heppy Beppy aan de slag en van de 

basisvorm jouw eigen Beppy maken! Karin 

verwelkomt je graag bij de  voor een 

creatieve, leuke en vooral gezellige workshop.

Kijk op www.heppybeppy.nl 

voor de standaard workshopdagen 

waarvoor je je kunt aanmelden.

Op verzoek maken wij ook graag een afspraak 

voor een besloten workshop. Leuk als teamuitje 

 bijvoorbeeld!

Vragen?

E: kaatje@heppybeppy.nl / T: 06-81186432

organiseert samen met de Haagsche Tafel

www.heppybeppy.nl

a

MAAND MAAND MAAND MAAND 

DATADATA Wij verzorgen deze graag voor u, naar keuze

informatie: 070-7370537 of 06-81186432

info@haagschetafel.nl

Inspirerende ruimte huren?
vergadering
workshop
meet-up
high-tea

Theresiastraat 101 - 2593 AC  Den Haag

E-mail: info@destomerijtheresiastraat.nl

Tel. 070 - 383 81 35 - www.destomerijtheresiastraat.nl

DE KROON OP STOOMWERK

STOMEN - BANKHOEZEN - DEKBEDDEN
LEER/SUEDE - VLOERKLEDEN
GORDIJNEN

Voorgerechten
Gerookte zalm geserveerd met toast                                                 

Lauwwarme beenham-brierolletjes                                                       
Lichtgebonden bospaddestoelensoep                                                      

Krokante heksenvingers                                                  
Garnalenkroketjes met truffel strepen                                                       

Yakitori spiesjes                                                                         
Uiensoep a la het Spinnewiel

Hoofdgerechten
Biefstuk medaillons "stroganoff"

Kipschnitzeltjes met beenham en kaas
Zalmfilet op zijn oosters

Varkenshaas op een spiegeltje van pepersaus
Vegetarische kaasschnitzeltjes met champignonsaus

Gegrilde tonijnsteak met wasabi mayo

Dessert 
Coupe caramel krokant

Creme brulee
Dame blanche

Strawberry cheesecake                                                               
Dronken banaan

De hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken 
aardappels of patat, verse groenten, komkommer en rabarber           
Mocht u meer groenten willen, vraag gerust, wij geven kleine

beetjes tegen het verspillen.

Restaurant het Spinnewiel

Laan van Nieuw Oost Indië 279 - 2593 BS  Den Haag

T 070 3859546 - T 070 3854827 - Email info@het spinnewiel.com

Keuzemenu € 20,00
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Duurzaam Bezuidenhout

Van de voordelen van een groendak tot en met de kosten.

Van tips om zelf een groendak aan te leggen tot en met er-

varingen van buurtbewoners die er al een hebben liggen.

Op de website van de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

leert u onder meer dat investeren in een groendak goed is

voor zowel uw portemonnee, uw wooncomfort als het mi-

lieu. Zo verlengt een groendak niet alleen de levensduur

van uw dak, maar verbetert het ook het rendement van

eventuele zonnepanelen. Daarnaast kan een groendak er-

voor zorgen dat uw woning in hete periodes minder warm

wordt. Ook Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen

daar hun voordeel mee doen. 

Subsidie

Een ander positief punt is dat u – als u een beetje handig

bent – een groendak ook makkelijk zelf kunt leggen. Op de

site kunt u lezen waar u dan rekening mee moet houden.

Verder is het goed om te weten dat u subsidie kunt krijgen

op de aanleg van een groendak. Tot 1 juni 2019 kunt u bij de

gemeente een subsidieaanvraag indienen. Voor deze subsi-

die is een budget beschikbaar van totaal 600.000 euro. Als

het subsidiebudget op is, sluit de regeling en kunt u geen

aanvraag meer indienen. 

Voor de aanleg van een groendak krijgt u 25 euro per vier-

kante meter groendak tot een maximum van 50% van de

aanlegkosten. U krijgt in totaal niet meer dan 10.000 euro

per aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.den-

haag.nl/nl/subsidies/subsidies-wonen-en-bouwen/subsi-

die-groene-daken-2019-aanvragen.htm

Geïnteresseerd in een groendak of een combinatie van

groendak met zonnepanelen? Met vragen kunt u terecht

bij Duurzaam Bezuidenhout via het contactformulier:

www.bezuidenhout.nl/duurzaam/contact/

Met het duurzaamheidsfonds wil de gemeente twee vliegen in

een klap slaan: kleinere VvE’s aanzetten tot het plegen van achter-

stallig onderhoud én het investeren in energiebesparing en ver-

duurzaming. In 2040 wil de gemeente immers energieneutraal

zijn. Max Koninkx vertelt dat hij samen met twee medebewoners

voor meerdere kleinere VvE's in één appartementenblok aan de

Cornelis Houtmanstraat een aanvraag voor een lening uit het

fonds voorbereid: ‘We werken daarbij plezierig samen met het

fonds. Goed is dat de lening onderhoud combineert met verduur-

zaming, tegen een aantrekkelijk tarief. Het maakt het voor

VvE's,die voor groot onderhoud te weinig in kas hebben, mogelijk

om dat onderhoud wel te laten doen. Bovendien kan de VvE zo ge-

spaard geld beschikbaar hebben voor reguliere onderhoudsklus-

sen. Op deze manier blijft het pand in goede staat, behoudt een

appartement zijn waarde en is het prettig wonen in de buurt.’

Ga voor meer informatie naar: https://www.denhaag.nl/nl/sub-

sidies/subsidies-wonen-en-bouwen/duurzaamheidsfonds-vves-

.htm

Groendak, de investering waard

Duurzaamheidslening voor kleine VvE’s

Bent u geïnteresseerd in de aanleg van een groendak? Op de website van Duurzaam Bezuiden-

hout kunt u sinds kort alle informatie vinden die nuttig is om weloverwogen voor een groendak

te kiezen. 

VvE’s tot 9 appartementen kunnen een lening krijgen voor achterstallig onder-

houd, als ze ook voor minimaal 50% duurzame maatregelen laten uitvoeren.

Deze lening komt uit het Duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag. In de Cornelis

Houtmanstraat bereiden enkele kleine VvE’s een aanvraag voor.
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Ongewenste graffiti ontsiert uw huis en de straat ziet er 

rommelig uit. De gemeente laat het gratis verwĳderen.  

U hoeft het alleen maar te melden. Hoe eerder u het 

meldt, hoe kleiner de kans dat er meer graffiti bĳ komt!

Meld graffiti

Kĳk op de website voor de voorwaarden of  

neem contact op met Meldpunt Graffiti:  

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een aangename,  

veilige en schone plek om in te wonen, werken en leven.

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat

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

International sch
ool

VHS Location

Koningin Sophiestraat 24a

2595 TG  Den Haag

+31 (0)70 324 34 53

Van Heutszstraat 12

2593 PJ  Den Haag

+31 (0)70 205 11 41
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Short

■ ■ ■ The Bronovo hospital will change into a weekly

hospital halfway this year, which will be open Monday

morning from 6 a.m. to 6 p.m. The hospital will be closed

permanently between 2022 and 2024. Inhabitants of

Haagse Hout are then dependent for their hospital care

on the Westeinde (center) and Antoniushove (Leidschen-

dam). It is not yet known what will happen to the Bro-

novo location if that hospital is definitely closed.

■ ■ ■ On Saturday 9 March, the German artist Gunter

Demnig places so-called stumbling blocks at the tax of-

fice at Prinses Beatrixlaan. He does so for the Jewish fa-

mily Löwenstern who lived there at the time. Where the

tax office now stands, used to be the home of the 

Löwenstern family on 2e Adelheidstraat 250. Stumbling

blocks are monuments to the victims of National Socia-

lism; it is a Demnig project. The meeting on March 9

starts at 2.15 pm. 

■ ■ ■ Staatsbosbeheer started with the planting of

young trees and shrubs in the Haagse Bos. Due to es-

sence mortality all ash is in the Haagse Bos are dead, so

they are unsafe and can fall over. All ash along paths

have been removed for safety reasons. The bald spots

will now be filled with new linden, silver fir, douglas,

beech, oak, elm and shrubs as rowan, hazel, cardinal and

hawthorn. This will make the forest more varied. In total,

more than 8000 new trees will be planted.

■ ■ ■ The Nature Garden of ATV Loolaan (the allotments

along the Schenk) has been awarded by the municipality

of The Hague. The nature garden convincingly won the

first prize, the Platinum Klinker, and a sum of 2250 euros.

For more news check 

www.bezuidenhout.nl
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EXPATSRemembering 

the Bombardment

Whenever you take a stroll in our neighbourhood,
you will notice streets with a variety of architec-
ture; from the grand houses of the early 20th cen-
tury, the numerous apartments from the ’30s and
‘50s, right up to the modern apartment blocks. 
Before the Second World War Bezuidenhout was a
chic neighbourhood with many town houses, but
in one day the neighbourhood lost more than
3300 houses and a large number of other public
buildings. On the morning of 3rd March 1945, the
allied forces planned an attack on the German V2
rockets in the Haagse Bos. Flying up from France
and Belgium, the planes carried 67,000 kilos of
bombs. An error with the co-ordinates of the at-
tack, along with strong winds that morning
meant that the bombs missed their target in the
woods and were mistakenly dropped on the resi-
dential houses instead with devastating conse-
quences. More than 500 people lost their lives
that day and another 250 were seriously injured.
Many residents were left homeless. This was in a
country already suffering under occupation.

The Stichting 3 maart ’45 works to provide aware-
ness of this disaster and helps residents to re-
member the sacrifices that were made to regain
freedom in The Netherlands. On the first Sunday
of March each year a special ceremony is held at
the Juliana van Stolberg memorial in the Koningin
Marialaan. Many residents and other local groups
attend to lay floral tributes and take some time to
commemorate those who lost their lives that day.

If you are interested in finding out more about the
bombardment on 3rd March there is an interac-
tive walking route available in English for adults
and children. Go to www.bb45.nl for more infor-
mation and how to access the route with your
phone.
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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant voor

Bezuidenhout. De krant verschijnt vijf keer

per jaar in een oplage van bijna 11.000

exemplaren. Het volgende nummer, Be-

zuidenhout Nieuws 67, wordt bezorgd in

de week van 7-14 juni 2019.

Redactie

Jos Heymans (hoofdredactie), 

Evelien ter Meulen, 

Eric Stins (eindredactie), 

Roeland Gelink, John Hermse,

Mark Hoogland, Esther Nijhoff, 

Paul van Riel

Fotografie Koen de Lange en 

Jorieke de Vet

Vormgeving Leo Leeflang

Drukwerk 

Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 

Enkele voorbeelden: 

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclu-

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

den aantrekkelijke kortingen. De kosten

voor het opmaken van een advertentie

zijn € 12,50 per kwartier. 

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven

www.bezuidenhout.nl linker kolom ‘wijk-

krant’. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Of neem contact op met:

Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of

har100@ziggo.nl.

Robert Boer: 06-24 76 68 81 of

robert.boer@ziggo.nl

Adres

Johannes Camphuijsstraat 25

2593 CH  Den Haag

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

InhoudColofon

Op de cover

In Bezuidenhout-West is de parkeerdruk zó hoog dat bewoners aan-

dringen op uitbreiding van het aantal uren betaald parkeren. Nu

geldt nog, net als in de rest van de wijk, dat van maandag t/m vrij-

dag tot 14.00 uur betaald moet worden. Het voorstel is om de eind-

tijd tot middernacht te verlengen en de zaterdag eraan toe te

voegen. Op pagina 24 leest u alles over de parkeerplannen in Bezui-

denhout-West.

Ook in de rest van de wijk neemt de parkeerdruk toe en gaan steeds

meer stemmen op voor uitbreiding van betaald parkeren. Maar de

meningen zijn verdeeld. Vooral omdat, althans volgens het wijkbe-

raad, het verlengen van parkeertijden de parkeerdruk met gemid-

deld twee procent vermindert; dat zet niet echt zoden aan de dijk.

Er zullen meer maatregelen moeten worden genomen, zoals de uit-

breiding van het aantal parkeerplaatsen en het terugbrengen van

het aantal parkeervergunningen voor bedrijven. Er zijn verschil-

lende locaties in Bezuidenhout waar een parkeergarage kan worden

gebouwd, bijvoorbeeld onder het Spaarwaterveld.

De tijd dringt. Bouwprojecten zorgen ervoor dat Bezuidenhout er

duizenden nieuwe bewoners bij krijgt, op de Grotiusplaats, Juliana

van Stolberglaan, Koningin Marialaan, en bij het station Laan van

NOI. De gemeenteraad heeft inmiddels oog voor de parkeerproble-

men in West; graag nu ook voor de andere delen van Bezuidenhout!

7 Herinrichting Oost in 2020 klaar

11 Politiebureau blijft open in afgeslankte vorm

13 Hoogbouw dreigt bij station Laan van NOI

23 Nextdoor is razend populair

27 Wilhelmina niet op haar gemak bij 

deftige mensen

31 Expat-pagina

Krant niet ontvangen, 

laat het ons weten

Formaat Zwart/wit Full color

pagina 1 x 1 x

1/32 25,00 37,50

1/8 62,00 93,00

1/4 111,00 166,50

1/3 145,00 217,50

1/2 210,00 315,00

1/1 410,00 615,00



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

Ambulant Pedicure

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

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

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.

Mooie E-bikes, eerlijk advies, super service!

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

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK

BANDEN – A.P.K – BEURTEN

AUTO SERVICE MULDERS

Tandartspraktijk Draisma

Bezuidenhoutseweg 193 - 2594 AJ  Den Haag

070-385 83 82 - www.tandartsdraisma.nl
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Zaterdag 20 april om 14.00 uur opent de

stadsdeelwethouder Haagse Hout, Saskia

Bruines, de Culturele Bosmiddag rond de

grote vijver in het Haagse Bos. Aan deze

manifestatie met als thema “De Gouden

Eeuw” nemen kunstenaars en andere des-

kundigen als vrijwilliger deel. De toegang

tot dit festival, dat tot 17.00 uur duurt, is

geheel gratis. De organisatie van de Bos-

middag is in handen is van het bureau

Natuurlijk Nicole met steun van o.a.

Staatsbosbeheer, het Diamanttheater,

Kunstpost en het Koninklijk Conservato-

rium.

Studenten van het Koninklijk Conservato-

rium in Den Haag brengen op verschil-

lende instrumenten hun talenten ten

gehoor. Er is een circusvoorstelling van

Circaso, ballet van het Dansatelier en op-

tredens van het kindertheater Kaboem en

theater Deep Deep. Operazangeressen Jik-

kie en Nathalie laten hun stemmen horen

en Bezuidenhout-columnist Carel Wie-

mers vertelt verhalen over de historie van

het Haagse Bos en het paleis Huis ten

Bosch. Bezoekers, jong en oud, kunnen

deelnemen aan de muziekworkshop “Er

zit muziek in mij” of zich bezighouden

met het maken van natuurschilderijtjes,

kaarten of natuurstukjes. Natuurliefheb-

bers wordt de gelegenheid geboden deel

te nemen aan een excursie door het bos

onder leiding van boswachter Jenny van

Leeuwen.

In het najaar van 2016 kwam de Bezuiden-

hut eigenlijk in de plaats van de twee con-

tainers waarin vroeger het speelmateriaal

voor het Spaarwaterveld werd bewaard,

vertelt Peter Lustig, beheerder van het

veld voor Voor welzijn. In het paviljoen zijn

nu niet alleen de fietsjes, stepjes, skate-

boards en ballen opgeslagen, kinderen en

ouders kunnen er ook terecht voor een

hapje en een drankje en gebruik van het

toilet. "Als je het vergelijkt met vroeger

zijn er nu meer speelmogelijkheden en is

er voor alle kinderen van 2 tot 15 jaar wat

te doen. In de zomer zit het hele terras

voor het paviljoen vol en de sfeer is veel

beter."

Meer bezoek 

De Bezuidenhut heeft tevens een positief

effect gehad op het gebruik van het Spaar-

waterveld. Het afgelopen jaar verdubbelde

het gewone bezoekersaantal tot 25.000.

De 6.000 vrijmarktklanten op Koningsdag

en 1.200 gebruikers van de schaatsbaan

kwamen daar nog bij. Bovendien biedt het

paviljoen nog veel andere gebruiksmoge-

lijkheden. Snel populair was het paviljoen

als mogelijk onderkomen voor een kinder-

feestje.  De ruimte kan voor 25 euro wor-

den gehuurd. Afname van consumpties is

mogelijk, maar niet verplicht. "We begon-

nen met twee feestjes per maand, maar de

animo is nu heel groot", constateren Ro-

bert Boer en Saïni Feekes als beheerders

van de hut. Zij zoeken daarom ook naar

meer vrijwilligers die kunnen helpen om

bij de feestjes toezicht te houden.

Ook voor andere bezigheden van wijkbe-

woners kan de Bezuidenhut worden ge-

huurd, of het nu gaat om koorrepetities,

lezingen of vergaderingen van Verenigin-

gen van Eigenaren.  "En het nut van de hut

wordt nog groter als die bijvoorbeeld zou

worden gebruikt voor sociale contacten

van ouderen, zeker in de zomer als het

Wijk- en Dienstencentrum is gesloten."

Het Spaarwaterveld is dagelijks de hele

dag geopend. De reguliere openingstijden

van de Bezuidenhut zijn doordeweeks van

15.00 tot 17.00 uur (woensdag van 14.00

tot 17.00 uur) en in de zomer van 14.00 tot

18.00 uur. In het weekend is de hut geslo-

ten. Aanvragen voor het huren van de Be-

zuidenhut (uitsluitend door bewoners van

Bezuidenhout) zijn welkom bij Bezuiden-

hut@Bezuidenhout.nl. Vrijwilligers voor

het begeleiden van kinderfeestjes kunnen

zich daar ook melden.

Bezuidenhut populaire hotspot

De opening van de Bezuidenhut ruim twee jaar terug heeft bij-

gedragen aan een flinke toename van het bezoek aan het

Spaarwaterveld. Het laagdrempelige paviljoen is nu ook in trek

als plek voor kinderfeestjes van bewoners van Bezuidenhout.

Tekst: Roeland Gelink

Foto: Koen de Lange

Cultuur rond Haagse-Bosvijver



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

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Amalia van Solmstraat 155, Den Haag
www.yoga4running.nl l info@yoga4running.nl l 0653902865

Yoga en Hardlopen*

Bij Yoga4running bieden we verschillende yogalessen en
looptrainingen. De lessen zijn toegankelijk voor alle niveaus,
iedereen kan meedoen. Yoga4running heeft onder andere:
Yoga in combinatie met looptechniek- training,
(Yin) Yoga en Body in Balance.

Kom je langs voor een gratis proefles? 

*  Hardlopen is optioneel,  

   alleen de yoga les volgen kan ook.
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Herinrichting Bezuidenhout-Oost 

gaat weer verder

Tekst en foto: Mark Hoogland

De herinrichting van Bezuidenhout-Oost en de vervanging van de riolering gaat de volgende fase in. De ko-

mende jaren worden de straten van Bezuidenhout-Oost beetje bij beetje verder opgeknapt. De Sibergstraat en

de Van Reesstraat zijn nu als eerste van deze fase aan de beurt. Daarna volgen alle straten tussen de Carel Rei-

nierszkade, Loudonstraat en de Altingstraat. 

Eind februari is het startsein gegeven door wethouder De

Mos. De verwachting is dat alle werkzaamheden in de

zomer van 2020 gereed zijn. Oorspronkelijk zouden deze

straten in de zomer van 2017 aangepakt worden. De voorbe-

reidingstijd van deze fase heeft echter veel meer tijd gekost

dan voorzien. Dit kwam vooral door de grondige wijzigingen

in de straten en de pleinen. 

App met alle info

Aannemer van dit project is BAM Infra Regionaal Den Haag.

Voor dit project is Renske Heijker de omgevingsmanager en

vast aanspreekpunt voor de bewoners. Heijker vertelt: “Wij

proberen de bewoners zo goed mogelijk te informeren over

wanneer we met welke straat aan de gang gaan. De werk-

zaamheden zijn gestart in de Van Reesstraat en de Siberg-

straat. Van tevoren informeren we bewoners wanneer we

starten en wat dit betekent voor de bereikbaarheid. Voor

meer informatie hierover raden we bewoners ook aan om

de ‘BAM Projecten’-app op de telefoon te downloaden.

Hierin staat de actuele informatie over het project.”

De werkzaamheden leveren nu eenmaal overlast op, maar

de aannemer probeert het tot een minimum te beperken.

Heijker: “Als iemand vragen heeft tijdens de uitvoering dan

kunnen ze bij mij terecht. Daarnaast hebben wij iedere

woensdag van 13.00 – 14.00 uur een inloopspreekuur in ons

kantoor aan de Cornelis van der Lijnstraat 128b. Tijdens de

werkzaamheden loopt onze gebiedsconciërge 

Hans Ramijawan rond. Hij houdt een oogje in het zeil en is

ook beschikbaar om allerlei vragen te beantwoorden.” 

Ook aan bewoners met een beperking wordt gedacht. Heij-

ker: “We werken samen met Stichting Voorall. Zij adviseren

ons en testen de situatie ter plekke met het oog op de toe-

gankelijkheid. Van de week hebben we een loopbrug neer-

gelegd voor een mevrouw die terugkwam van een

revalidatietraject.” 

De gemeente stimuleert ook dit keer weer geveltuintjes. 

Bewoners die een geveltuintje willen, kunnen een email 

sturen naar parkereninwoonwijken@denhaag.nl. 

Meten is weten

Ook aan de staat van de huizen wordt gedacht. “De ge-

meente heeft meetbouten in de gevels geplaatst. Wij heb-

ben in iedere straat trillingsmeters en peilbuizen geplaatst.

Zo houden we de boel goed in de gaten,” vertelt Heijker. 

Veel bewoners hebben vooraf al wel een aansprakelijkheids-

stelling aan de gemeente en BAM gestuurd. Bewoners stel-

len hiermee de opdrachtgever en aannemer aansprakelijk

voor toekomstige schade door de werkzaamheden. Ook

hebben veel bewoners gehoor gegeven aan de oproep van

het wijkberaad om met een financiële korting foto’s van de

eigen woning in bewaring bij de notaris te geven. Deze actie

is ondertussen voorbij. Wilt u nog foto’s van uw woning in

bewaring geven, dan dient u dit zelf bij een notaris te rege-

len. 

Voor meer informatie over de werkzaamheden:

https://bezuidenhout.nl/renovatie-rioolering-fase-2b/

Fase 3 voor de zomer naar de Raad
De definitieve ontwerpen van de straatinrichting voor

de laatste fase zijn gereed. In april en mei vorig jaar

konden de bewoners reageren op de voorlopige ont-

werpen. Deze reacties hebben onder meer geleid tot

een trillingshinderonderzoek in de Theresiastraat. Het

gedeelte van de Theresiastraat tussen de Laan van

NOI en De Eerensplein gaat namelijk klinkers krijgen

en een 30km-zone worden. Omwonenden vreesden

extra trillingen in hun woningen. Het onderzoek is

ondertussen afgerond en afgestemd met de bewo-

ners. De resultaten hebben geleid tot enkele aanpas-

singen. Alle definitieve ontwerpen zullen voor de

zomer ter besluitvorming voorgelegd worden aan de

gemeenteraad. Daarna start de aanbesteding voor de

uitvoering.



Theresiastraat 43 - 2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl

“Rijk aan zuurdesem!” 
“Lekker brood” 
“Duits brood” 
“Uniek”Tel: (070) 449 40 56

Theresiastraat 26 - 2593 AP  Den Haag
info@bakershouse.nl - www.bakershouse.nl

Duitse bakkerijkunst van de Duitse meesterbakker!
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Vanaf de start van Parels van Bezuidenhout in 2009 is Leo

Leeflang van de partij met één of twee van zijn Citroëns bij

de tentoonstelling van oldtimers uit de wijk op het par-

keerterrein van Meeús aan de Laan van Nieuw Oost-Indië.

"De laatste jaren is er steeds meer leuk spul te zien, zoals

een Ferrari en een Alfa Romeo. En vooral ouderen die die

wagens nog kennen, weten dat te waarderen."

Rijden deed Leo in zijn jeugd om te beginnen in een Ci-

troën 2CV. "Een eendje was toen een betaalbare auto en

bovendien heel leuk om in te rijden. Ik ben zo ook besmet

geraakt met het Citroën-virus." Van het een kwam het

ander en zo kwam Leo later aan een Citroën DS Stationwa-

gon en een Citroën Cabriolet. "Die DS wilde toen niemand

hebben, maar met onderdelen van de sloop op de Binck-

horst hielden we ze rijdend. Inmiddels is dat wel anders en

zijn de prijzen enorm gestegen."

Om aan zijn auto's te kunnen sleutelen, profiteert Leo van

het feit dat van het Franse automerk alle onderdelen in Ne-

derland verkrijgbaar zijn. "Dat is hier een grote handel, ter-

wijl ze in Frankrijk alles hebben weggedaan en mensen

zelfs een bonus gaven als ze hun wagen inleverden." Leo is

lang niet de enige die de Citroën als Frans erfgoed be-

schouwt. "Toen ik met de Cabriolet door Frankrijk reed,

kwam ik eens een dame tegen die mij bedankte dat ik de

auto zo goed had bewaard."

Een belangrijke reden voor Leo om verknocht te blijven aan

Citroën, is dat hij het heel goede auto's vindt. "En je rijdt

ook nog eens duurzaam, want je koopt niet elke twee jaar

een nieuwe." De DS-Break gebruiken Leo en zijn vrouw da-

gelijks, terwijl zij met de Cabriolet op vakantie gaan, vaak

in Frankrijk. "Wij zijn er ook in de jaren tachtig twee keer

mee naar Syrië gereden." Rally's voor oldtimers zijn aan Leo

niet besteed. "De auto is niet bedoeld om met 100 kilome-

ter per uur door kleine Franse dorpen te jakkeren."

Meest besproken Citroën is

de SM, ooit geboren uit

een samenwerking van Ci-

troën met Maserati, die de

motor leverde, en tevens

bekend omdat Johan

Cruijff er als een van de

eersten in Nederland in

rondreed. Leo kon ander-

half jaar geleden een

exemplaar op de kop tik-

ken en is net klaar met de

renovatie van het topstuk.

Hij laat andere wijkbewo-

ners zijn laatste aanwinst

graag bewonderen op de Parelroute. "Er komen altijd leuke

mensen op onze Oude Parels op Wielen af. Zo was er vorig

jaar een vrouw van 80, die graag nog eens in een Citroën

Cabriolet wilde zitten. En als iemand eens een stukje wil

meerijden, kan dat ook.”

Leo Leeflang showt Citroën SM

als Parel van Bezuidenhout
Vanaf zijn eerste lelijke eend heeft Leo Leeflang als autoliefheb-

ber een voorliefde voor Citroëns. Na anderhalf jaar sleutelen

showt hij tijdens de komende Parelroute op zaterdag 8 juni zijn

laatste aanwinst een Citroën SM, in de goeie ouwe tijd de auto

van Johan Cruijff.

Bijzondere buur: Leo Leeflang

Tekst: Roeland Gelink

Foto: Jorieke de Vet



Aanbouw
 Verbouw
   Restauratie
     Renovatie
      Onderhoud
        Schilderwerk

www.alexandriabv.nl
9.2/10

Gemiddelde beoordeling

Gemiddelde uit 31 beoordelingen

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Wilt u weten waar het Wijkberaad Bezuidenhout zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet en waar de vrijwilligers

in de wijk zich hard voor maakten? Wilt u weten hoe u uw steentje kunt bijdragen aan de wijk? Of zijn er volgens u

aanvullende zaken waarvoor aandacht nodig is? 

Kom dan 7 mei 2019 naar de bewonersvergadering in het Wijk- en Dienstencentrum Johannes Camphuijsstraat 25.

Inloop vanaf 19.00 uur; begin 19.30 uur.

Het jaarverslag 2018 en agenda staan vanaf 1 mei online op 

Bezuidenhout.nl bij menu bewoners/wijkberaad

Bewonersvergadering 2019
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Bureau Overbosch blijft,
maar afgeslankt

Deze column staat in het teken van voortgang en continuïteit.

Wij kunnen u vertellen dat onze ploeg van wijkagenten weer op

de gewenste sterkte wordt gebracht. Op dit moment zijn de solli-

citatieprocedures voor de wijkagentploeg in volle gang. Niet al-

leen twee wijkagenten erbij, maar ook een leidinggevende voor

onze ploeg heten wij in de nabije toekomst welkom. Ook op ma-

nagementniveau is aanvulling van nieuwe collega’s doorgevoerd.

Dat betekent dat de korpsdirectie het belang heeft ingezien van

het voortbestaan van bureau Overbosch. Echter, wij zullen als

“klein” bureau vaker de samenwerking aangaan met bureau

Scheveningen. Dit om efficiënter de noodhulpmeldingen te kun-

nen beantwoorden. De wijkagenten kunt u op de normale manier

bereiken. U kunt voor een afspraak met de wijkagent altijd 0900-

8844 bellen. Indien u één van de wijkagenten persoonlijk wilt

spreken, bent u van harte welkom op het spreekuur. Het spreek-

uur is ELKE donderdag van 19.00 tot 20.00 uur in het Wijk- en

Dienstencentrum in de Johannes Camphuijsstraat 25 in Den

Haag.

De twee wijkagenten van Bezuidenhout zullen in de wijken blij-

ven werken. Wijkagent Evert-Jan Rusticus zal zich meer richten op

Bezuidenhout-West. Wijkagent Peter Hoogeveen is het aan-

spreekpunt voor Bezuidenhout-Midden en -Oost.

Voorts is de politie weer de samenwerking aangegaan met de

Gemeente om de buurtpreventieteams en WhatsApp-groepen

wederom te ondersteunen. Vanaf april 2019 vindt dan ook de

kick-off plaats voor deze inmiddels langdurige samenwerking.

Onder het thema Waaks kun u als hondenbezitter uw steentje

bijdragen. Waaks is een samenwerkingstraject tussen politie, ge-

meente en hondenbezitters om de veiligheid in de wijk te verho-

gen en woninginbraak, auto-inbraak en andere vormen van

criminaliteit tegen te gaan. U bent dan niet “verplicht” om met

een Buurtpreventieteam mee te gaan. Zelfstandig kunt u meldin-

gen doen via een handige app zoals de BuitenBeter-app. Middels

een paar eenvoudige stappen kunt u melding doen vanuit een

top10 meldingslijst, zoals: zwerfvuil op straat, slecht wegdek, ka-

potte straatverlichting, graffiti & beplakking, ongedierte, losse

stoeptegels enz. 

Evert-Jan Rusticus en Peter Hoogeveen (Foto: Willem Verheijen) 

Op 9 maart j.l. zijn door de Duitse kun-
stenaar Gunter Demnig vier struikel-
stenen geplaatst voor de joodse familie
Lőwernstern. Dat gebeurde voor het
belastingkantoor op de Prinses Beatrix-
laan; destijds was dat de 2e Adelheids-
traat 250 waar de vier familieleden
Max, Alice, Hans en Walter Löwern-
stern woonden.

Tekst: Jos Heymans

Foto: Koen de Lange

Tekst: Peter Hoogeveen en Evert-Jan Rusticus

Struikelstenen voor joods gezin

Struikelstenen zijn een blijvende herinnering aan joodse in-

woners, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn verdreven,

gedeporteerd, omgebracht of tot zelfmoord aangezet. De

steen is een koperen gedenkplaat van 10 bij 10 cm, die wordt

aangebracht in het trottoir voor de woning.

Er zijn in de oorlog 1277 joden uit Bezuidenhout weggevoerd;

230 van hen hebben het overleefd. De Vereniging 18 juni, ver-

antwoordelijk voor de struikelstenen, overweegt om in Be-

zuidenhout een monument op te richten voor alle

oorlogsslachtoffers in deze wijk.



dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op 06 54720014

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!

Edith Pedicure

Tarwekamp 11 - 2592 XG  Den Haag

T 070 3479169 - E Mekar-sari@outlook.com - W ww.mekarsari.nl

Open van Dinsdag t/m Zondag 17.00 tot 21.00 uur

Geniet van de echte smaak 

van de indonesische keuken

Restaurant, Afhaal, Catering

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Buurt Preventie Team (BPT) Bezuidenhout

Zoekt vrijwilligers (m/v) om 2x per maand

door de wijk te lopen.

Info en aanmelden via BPT@Bezuidenhout.nl
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De zon schijnt heerlijk naar binnen in het appartement van

Sacha Doesberg op de bovenste verdieping van de voorma-

lige basisschool in de Van der Parrastraat. Nog wel. Samen

met buurvrouw Taetske van der Reijt uit de Jacob Mossel-

straat zit hij op deze mooie voorjaarsmorgen aan tafel om

uit te leggen waar ze zich zorgen over maken. De naam van

de werkgroep waar deze inwoners van Bezuidenhout-Mid-

den deel van uitmaken, zegt genoeg: Hoogbouw Laan van

NOI. Dat zijn de gebouwen met kantoren en woningen

(1200 tot 2000) die volgens plannen van de gemeente moe-

ten verrijzen in het gebied rond het station Laan van NOI,

dat dan gelijk een grondige opknapbeurt krijgt. Doesberg

heeft vanuit zijn raam uitzicht op de bovenste verdiepingen

van het voormalige Ministerie van Sociale Zaken bij het sta-

tion. Een gebouw dat hij op zich best kan waarderen, maar

de bewoners van Bezuidenhout-Midden vrezen de hoog-

bouw die ervoor in de plaats kan komen: torens tot wel 120

meter hoog, viermaal zo hoog als het ministerie.

“We hebben er niets op tegen dat het gebied ontwikkeld

wordt”, zegt Van der Reijt. “Zoals het er nu bij ligt, is ook

niet al te florissant. Maar waarom moet het zo massief en

zo hoog?” Met een beetje meer hoogte hebben ze geen pro-

bleem, maar de buurt vreest door een toren van 120 meter

en nog een aantal kleinere torens, die ook nog fors hoger

zijn dan het huidige ministerie, in een enorme slagschaduw

te komen wonen. “Waarom moeten wij daar de dupe van

worden? We hebben gehoord dat de hoogste toren aan de

kant van Bezuidenhout komt, maar waarom kan die niet

aan de andere kant van het spoor, aan die kant hebben be-

woners er wat betreft bezonning minder last van. Maar ook

voor hen is ‘t niet prettig.” 

De werkgroep voorziet ook een grote druk op de voorzienin-

gen in de wijk met de komst van een grote groep nieuwe

bewoners. Nu is het al dringen op de scholen. Waar moeten

al die nieuwe Bezuidenhouters hun auto laten als er niet

genoeg parkeerplaatsen bij komen? De gemeente zet wel in

op duurzaamheid, maar wat moeten de bewoners naast de

ICT Security Campus van het Central Innovation District,

zoals het gebied rond het station Laan van NOI in het ge-

meentelijk ontwerp heet, straks met hun zonnepanelen?

“Die worden in de schaduw gezet”, voorspelt Doesberg.

“Dat is toch niet zo handig als je meer zonnecollectoren

wilt.”

De bewoners hebben nu het gevoel dat ze nog weinig ge-

hoord worden, al oogstten ze volgens Van der Reijt wel be-

grip in de gemeenteraad toen zij daar vorige maand haar

woordje mocht doen tijdens een vergadering. “Onze grote

angst is dat we er slecht bij betrokken worden”, zegt Van

der Reijt. “En dat het in de wijk minder leuk wordt”, vult 

Doesberg aan.

De twee vrezen een ondoorzichtig proces waarbij de wijk

het nakijken heeft. De werkgroep hoopt dat er geen onom-

keerbare stappen worden genomen zonder dat de wijk kan

inbrengen dat Bezuidenhout al veel hoogbouw te verstou-

wen heeft gehad, en dat er nog meer aankomt, zoals bij de

Grotiusplaats bij de Utrechtsebaan. Doesberg verwacht dat

de trend van hoger en hoger aan de randen van de wijk zich

alleen maar voortzet als de wijk zijn stem niet laat horen.

“De hoogbouw lijkt trendsettend te zijn, maar als je daar

mee doorgaat, wordt Bezuidenhout gewoon ingesloten.”

Grote en langdurige schaduwen 

bedreigen de wijk
Grote schaduwen die over Bezuidenhout-Midden gaan vallen. Het is de angst van bewoners die recht tegen-

over station Laan van Nieuw Oost-Indië wonen, waar de gemeente grootse plannen heeft, met veel kantoren

en woningen. En met hoge torens, vreest de wijk.

Tekst: John Hermse

Actiegroep hoogbouw Laan van NOI

De actiegroep is dringend op zoek naar versterking.

Nieuwe enthousiaste leden zijn van harte welkom. De

groep heeft vooral behoefte aan juristen, bouwkundi-

gen en architecten, maar ook aan ieder ander die iets

wil bijdragen. Informatie en aanmelding: hoogbouw-

NOI@gmail.com



Theresiastraat 84

2593 AR  Den Haag

T +31 645 194 49 50

E dokkoonspa@gmail.com

W www.dokkoonspa.nl

Rug, nek en 

schoudermassage

45 minuten € 40,-

Pan is een café-restaurant, met veel liefde
voor goed en lekker eten, mooie wijnen, 

speciale bieren én met een 
groot zonnig terras!

Open voor lunch, borrel & diner.

www.cafepan.nl
Louise de Colignystraat 53 - 070 381 40 14

Nu gratis vóór en ná foto's van uw

BDR-behandeling.

Leuk om te delen met familie en 

vrienden, ook zij zullen dan versteld

staan van het resultaat.
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Afvalbaktuintje

Een gore bende rond afvalbakken in de wijk: ik heb het vaak genoeg

met eigen ogen gezien. En mocht ik een tijdje lang slechts wat

scherven rond de glasbak aantreffen en een gigantische whiskeyfles

die er echt niet in paste, dan zijn er altijd de sociale media om me te

wijzen op de troep. Laatst nog twitterde een Bezuidenhouter een

foto van een enorme puinhoop, achtergelaten door een smeerkees

voor wie het te veel moeite is om z’n rommel naar het grofvuil te

brengen of de gemeente te bellen om z’n troep af te voeren.

Een boete voor vuilzondaars helpt vast wel, maar draaideurvervui-

lers zal het worst wezen. Maar wat als de omgeving van die afval-

bakken er zo mooi uitziet, dat zelfs de hardnekkigste vuilnisdumper

zich wel twee keer bedenkt voor hij zijn troep dumpt?

Aan de ander kant van de stad, in het Valkenboskwartier, hebben ze

er wat op gevonden. Daar staan ondergrondse restafvalcontainers

(oracs) met een tuintje eromheen: een oractuintje, ontworpen door

een kunstenaar die naar eigen zeggen van een dumpplaats een plek

van schoonheid wil maken.

Die minituintjes, eigenlijk een mooi ontworpen plantenbak dat pre-

cies om de container past, kunnen we in onze wijk dus ook wel goed

gebruiken. Wellicht kan die kunstenaar dan ook nog een tuintje ont-

werpen die rond papier-, plastic- en glasbakken past.

Stel je voor dat die tuintjes echt helpen tegen vuil. Laten we dan op

zoveel mogelijk plekken in de wijk tuinen aanleggen, laten we dan

gewoon van de hele wijk een grote tuin maken! Tuinwijk Bezuiden-

hout, schoon, veilig en groen, wie wil daar niet graag wonen?

Dat is een groene fata morgana natuurlijk en het blijft ook nog maar

de vraag of die minituintjes een succes worden. In het perkje tegen-

over mijn huis ligt nog wel eens een blikje, terwijl de dichtstbijzijnde

vuilnisbak echt heel dichtbij staat. De wijkagent zette laatst foto’s

op Twitter van de troep die hij in het openbare groen had aangetrof-

fen. Opruimacties in de grootste tuin bij onze wijk, het Haagse Bos,

leveren altijd bergen volle vuilniszakken op.

Een proefminituintje in Valkenbos leek te werken, maar dat groen

hoeft niet de grootste garantie op properheid te zijn. Dat zijn we na-

tuurlijk gewoon zelf. Dus: zit die bak even vol, maak dan een wande-

lingetje of een ritje, de volgende bak is nooit ver weg. Laat niet als

dank voor het aangenaam verpozen in onze wijk, de buren de schil-

len en de dozen.

Koningsdag
Zaterdag 27 april vieren we Koningsdag.

Twee gebeurtenissen die dag vallen op in

de wijk: oranje tompoucen en Bossche

bollen, en de vrijmarkt op het Spaarwater-

veld. Elk jaar staan de mensen al vroeg in

de rij voor het oranje gebak van Bohee-

men aan de Laan van NOI. Tot ver buiten

op straat. Maar beduidend drukker is het

op het Spaarwaterveld, waar de inhoud

van tientallen zolders en kelders ligt uitge-

stald, in afwachting van een nieuwe ei-

genaar. De vrijmarkt gaat zo goed als

altijd door; alleen in 2016 gooide het weer

roet in het eten. Het evenement trekt ge-

woonlijk enkele duizenden bezoekers en

enkele honderden verkopers. Etenswaren

en (alcoholische) drank mogen niet wor-

den uitgestald; ook levende have (dieren)

mag niet worden verkocht. De vrijmarkt is

geopend van 09.00 uur tot 15.00 uur.



F E B R U A R I  2 0 1 9  B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  16

In druilerige regen werd zondag 3 maart j.l. het vergissingsbom-

bardement van Bezuidenhout in het vroege voorjaar van 1945

herdacht bij het monument van Juliana van Stolberg en haar

zonen. Honderden inwoners werden destijds gedood of raakten

gewond; tienduizenden raakten dakloos. De herdenking ge-

beurde voor de 74e keer. Gastspreker was Anneleen Beek, tijdens

het bombardement 1 jaar oud. Haar verhaal is hier

http://www.bb45.nl/uploads/files/downloads/2019_Stg3mrt45_

herdenking2019_MwAnneleenBeek_toespraak_3maart2019.pdf

terug te lezen. Burgemeesters (of loco’s) van Den Haag, Wasse-

naar en Voorburg-Leidschendam legden kransen. 

Foto: Koen de Lange

Foto: Koen de Lange

Herdenken in druilerige regen

De sloop van het voormalige TNO-gebouw vordert gestaag. Het deel aan de kant van de Juliana van

Stolberglaan is zo goed als verdwenen; het stuk aan de Koningin Marialaan volgt spoedig. Op de plek

komen vier woontorens, na protest van omwonenden iets minder hoog dan de projectontwikkelaar

aanvankelijk voor ogen had. Er komen in totaal 128 huurappartementen; onder een deel van de torens

komt een parkeergarage. Het project wordt naar verwachting over anderhalf jaar opgeleverd.

Sloop TNO-pand vordert gestaag
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Jonneke Thijssen

Het leuke aan het Bezuidenhout is dat het een heel dyna-

mische, gemengde wijk is: jong, oud, rijk, arm, gezinnen, al-

leenwoners, studenten, expats….. maar wat gaat er door

alle bouwplannen veranderen aan die dynamiek? Gaan we

onze buren nog wel kennen zoals nu vaak het geval is, of

worden we een anonieme doorstroomwijk? Omdat de over-

heid zich steeds meer terugtrekt, zullen we als bewoners

veel meer zelf moeten doen. Zorgen voor elkaar of het nu

gaat om het aantal speelplekken, parkeren, scholen, fijn-

stofniveau’s , winkels of alle nieuwe bezorgauto’s en letter-

lijk de zorg zelf. Onze werkgroep brengt het in kaart met de

LER, de leefbaarheidmonitor die een leidraad vormt voor

een woonbare wijk. Dat vind ik het leuke van onze werk-

groep: innovatie inzetten voor de wijk en daardoor ook

nieuwe mensen leren kennen.

Wat wij zoeken in een nieuwe voorzitter is -in mijn ogen-

ook nu weer een echte manager, een ‘aanstuurder’ van alle

werkgroepen, iemand die korte lijnen heeft met de ge-

meente en de politiek.Het aanspreekpunt namens de wijk.

En idealiter naast de voorzitter een soort personal assistant

die de tijd en sociale interesse heeft om informatie uit de

werkgroepen en wijkbewoners te filteren. 

Evelien ter Meulen

Toen ik zeven jaar geleden in de wijk kwam wonen, bleek

de Koningsdag-vrijmarkt op het Spaarwaterplein niet door

te gaan door een gebrek aan vrijwilligers. Dat vond ik jam-

mer en ik dacht: kan ik niet helpen? Dan leer ik ook meteen

nieuwe mensen kennen. Zo gezegd zo gedaan, de werk-

groep werd nieuw leven ingeblazen; de draaiboeken van

eerdere jaren lagen al klaar dus het jaar erop was de vrij-

markt er weer met dank aan nieuw opgetrommelde vrij-

willigers. Erg gezellig. We noemen onszelf dan ook een

fun-werkgroep omdat we bijvoorbeeld bezig zijn met het

zoeken naar een circus-act voor de kinderen.  

Een nieuwe wijkvoorzitter. Jacob Snijders heeft natuurlijk

onvoorstelbaar veel georganiseerd en voor elkaar gekregen

dus die betrokkenheid van één persoon van iemand anders

verlangen, is wel veel gevraagd. Ik zou de taken verdelen en

van de voorzitter echt een soort diplomaat maken. Wel in

de categorie mensenmens om dat akelige woord maar te

gebruiken. Iemand die soepel met ‘hotemetoten’ als pro-

jectontwikkelaars, politici en bestuurders om kan gaan. Ie-

mand die zich in die bestuurderswereld thuis voelt en die

alles wat in de wijk is opgebouwd, net zo enthousiast kan

voortzetten. Ondanks dat niet iedereen in de wijk het altijd

met je eens is en emoties kunnen oplopen. Andere be-

stuurders van het wijkberaad en de werkgroepen kunnen

zich dan met lichter werk bezighouden, dat kunnen de

werkgroepvoorzitters vaak prima zelf, maar de voorzitter

houdt het overzicht op alle hoofdlijnen.  

Wie wordt onze nieuwe wijkvoorzitter? 
De termijnen van voorzitter Jacob Snijders zitten er binnenkort op. Wie wil als nieuwe vertegenwoordiger van

alle bewoners van de leukste wijk van Den Haag voortborduren op alle behaalde successen en op een heel

eigen manier nieuwe plannen smeden? Omdat het ongelooflijk veelzijdig werk is, laten we in de komende af-

leveringen van het Bezuidenhout Nieuws werkgroepleden aan het woord over wat zij doen voor de wijk en

hoe zij een nieuwe voorzitter (m/v) voor zich zien. Deze keer zijn het Jonneke Thijssen van werkgroep Bezui-

denhout Leeft en Evelien ter Meulen van werkgroep Vrijmarkt. 

Het bestuur van het wijkberaad is op zoek naar een voorzitter(m/v)

die goed voor alle Bezuidenhouters zorgt en echt een eenheid van

de wijk wil maken. Omdat we als Bezuidenhout inmiddels een par-

tij van belang zijn, zoeken we iemand met bestuurlijke ervaring, tijd

en een behoorlijk flexibele agenda. Meer weten? Bel Jacob Snijders

op 0623 880 468 of mail naar Ella Schepel (secretaris) via 

secretaris@bezuidenhout.nl   



Njoy Fitness

Prinses Beatrixlaan 602 

2595 BM  Den Haag

WTC The Hague 

2de etage C Toren

(070) 304 29 66

info@njoyfitness

www.njoyfitness.nl

Gezond en fit ouder worden, 
dat willen we toch allemaal?

Sporten en bewegen helpt je om fit te blijven, lichamelijk en mentaal. Het verlaagt

de kans op (chronische) ziektes en geeft je energie. Door bewegen verminderen vaak

ook eventueel aanwezige klachten, denk bijvoorbeeld aan diabetes, botontkalking

of artrose. Binnen Njoy Fitness Den Haag bieden wij 65-plussers diverse sportmoge-

lijkheden, bijvoorbeeld fitness of leuke groepslessen. Na het sporten kunt u gezellig

in een ongedwongen sfeer met elkaar een kopje koffie of thee drinken.

Nieuwsgierig? Kom geheel vrijblijvend een keer langs. 

Hét theater voor 
Haagse Hout

Muziekcafé: Mr. Boogie Woogie
De meest energieke boogie-woogie pianist 

van Nederland. 

Kleine Zaal | vr 10 mei | 20:00 uur

Exploration: Guillaume 

Marcenac  Friends 
Franse chansons met diverse vocalisten. 

Theaterzaal | za 11 mei | 20:15 uur

Moving Colours 
Dansavond van Bollywood tot Ballet 

Theaterzaal | za 25 mei | 20:15 uur

Voor meer informatie en tickets: 

www.diamanttheater.nl

Openingstijden:

Maandag     07.00 - 22.00 uur

Dinsdag      07.00 - 22.00 uur

Woensdag   07.00 - 22.00 uur

Donderdag  07.00 - 22.00 uur

Vrijdag         07.00 - 21.00 uur

Zaterdag      08.30 - 15.00 uur

Zondag        08.30 - 14.00 uur
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Kort
■ ■ ■  Dit jaar vindt de derde editie plaats

van Muziek in Bezuidenhout, bij de Bezui-

denhut op het Spaarwaterveld. Een gratis

toegankelijke serie concerten voor bewo-

ners van Bezuidenhout, uitgevoerd door

musici met een band met onze wijk. Zes

zondagmiddagen met jazz, kamermuziek

en liedjes op het terras bij het Spaarwater-

veld. De data zijn bekend, de programme-

ring volgt binnenkort. De concerten vinden

plaats op de zondagen 26 mei, 9 juni, 23

juni, 7 juli, 8 september en 22 september. Ze

beginnen altijd om 14.00 uur en duren tot

ongeveer 15.15 uur. De concerten zijn gratis

toegankelijk. Meer informatie: www.bezui-

denhout.nl/muziek. 

■ ■ ■  Staatsbosbeheer heeft een wandel-

pad in het Haagse Bos veranderd in een re-

creatief fietspad. Dat is een lang gekoester-

de wens van veel bosbezoekers. Door dit

nieuwe fietspad worden het populaire

speelbos Robin Hood en de picknickplek op

de Walter Boerweide bereikbaar per fiets.

Door deze aanpassing is er een oost-west-

verbinding beschikbaar bij de Boslaan. Op

een recreatief fietspad zijn ook voetgangers

welkom. Fietsers wordt verzocht de snel-

heid aan te passen en voetgangers voor-

rang te geven. Het verkeersbord ‘recreatief

fietspad’ krijgt een onderbord met de tekst

‘let op: voetgangers’.

■ ■ ■  De Christus Triumfatorkerk op de

hoek van de Juliana van Stolberglaan en de

Laan van NOI organiseert zaterdag 11 mei

een bazar: een rommelmarkt met allerlei

spullen van cd’s tot kleding en curiosa. Er is

ook catering beschikbaar in de vorm van

koffie met gebak, broodjes, soep en haring.

Voor de liefhebbers is er de mogelijkheid

een insectenhotel te maken uit hergebruikt

materiaal. De bazar is geopend van 10.00

uur tot 15.00 uur.

■ ■ ■  In de maanden juni en juli gaat Stich-

ting KunstVerbind samen met Cato Bezui-

denhout en Nutsschool Bezuidenhout een

kunstproject doen. Tijdens dit project ont-

moeten ouderen en jongeren elkaar vier

keer en maken ze samen een kunstwerk.

Naast bewoners van Cato Bezuidenhout

willen we ook heel graag zelfstandig wo-

nende ouderen uit Bezuidenhout betrekken

bij het project. Het project vindt plaats in

Cato Bezuidenhout aan de Bezuidenhoutse-

weg op vrijdag 14, 21 en 28 juni en 5 juli tel-

kens van 13.00 tot 14.30 uur. 

Voor meer actuele informatie: 
www.bezuidenhout.nl

Barry Strampraad is op zijn 18e begonnen

en de familie is al 21 jaar de trotse eige-

naar van De Guts. Zijn vader en moeder

hebben er jarenlang een grote rol ge-

speeld. Samen met zijn vrouw Sabrina

woonde Barry ongeveer 10 jaar boven het

bedrijf. Maar toen het gezin groter werd,

zijn ze verhuisd naar De Bras. Dit betekent

iedere dag heen en weer rijden voor Barry,

maar dat doet hij graag. 

In de loop der jaren is er veel veranderd. In

de beginperiode ondervonden Barry en

zijn vrouw weerstand uit de buurt, maar

dat heeft ze er niet van weerhouden om te

volharden in het goede en zich niets aan

te trekken van wat anderen vinden. Vooral

Sabrina kan dit goed, zich niets aantrekken

van anderen en het tegelijk leuk houden

voor iedereen. 

Zo organiseren zij verschillende feesten

zoals Hollandse feesten, Braziliaanse the-

mafeesten, de Ierse nationale feestdag St.

Patrick's Day, af en toe een dartavond,

voetbalmiddagen en -avonden en niet al-

leen voor ADO-fans. Er hangen meerdere

schermen dus iedere club komt aan bod. 

En, heel populair bij de Ieren onder ons, ie-

dere maandagavond is het ook nog eens

Steak Night! 

Je kunt er ook je eigen feestje houden,

maar geen besloten feest omdat ze hun

vaste mensen niet willen passeren. Het

woord klanten past niet goed bij de men-

sen die daar al sinds jaar en dag komen.

Wanneer je al zo lang een kroeg hebt waar

jij zelf jong begonnen bent, dan maak je

zoveel met elkaar mee en leer je elkaar zo

goed kennen dat Barry en Sabrina eerder

spreken van kennissen en vrienden. Omdat

ze zoveel vaste mensen hebben, onder wie

veel alleenstaanden, zijn ze met Kerst ook

altijd open. Dat valt soms niet mee voor

het gezin Strampraad. Maar als ze zien

hoeveel plezier ze die mensen geven, juist

rond die soms moeilijke feestdagen, den-

ken ze daar niet meer over na en wordt

Kerst gewoon samen gevierd.

Een tijdje terug heeft Sabrina met Robert

van den Bergh, Leo Twin en Chris van Mar-

relo en mensen van H3C Squad een lied

gemaakt, genaamd "Naam voor het

Leven", dat het gevoel voor de zaak en de

liefde voor de mensen samenvat. Mensen

van elke leeftijd, religie en afkomst komen

hier samen een biertje doen. De Guts is

een soort smeltkroes van Bezuidenhout te

noemen. 

Op hun Facebook- pagina kun je dit lied en

alle geplande activiteiten vinden. Bij ge-

brek aan internet zou ik gewoon even bin-

nenlopen, want ze zijn iedere dag vanaf 12

uur geopend. Rond die tijd kun je rustig

kennismaken met de eigenaar en zijn

vrouw en dan proef je meteen wat van die

fijne sfeer.

De Guts, 

een begrip aan de Laan
Op de hoek van de Laan van Nieuw Oost-Indië en de Stuyvesantstraat staat al

sinds tijden een kroeg die door de jaren heen verschillende keren van naam en

eigenaar is veranderd. De naam De Guts is al jaren bekend, al voor de huidige

eigenaar er begon te werken.

Tekst: Esther Nijhoff

Foto: Koen de Lange

Bedrijvenrubriek



Parels
Van kunst, sieraden en muziek tot oldtimers, 

verhalen, tuinen en meer

Speciaal voor PARELKIDS Graffiti workshops 

Laat je verrassen dit weekend en ga op 

ontdekkingsreis in je eigen wijk!

Download de brochure via www.parelsvanbezuidenhout.nl

of haal hem op bij het Wijk-en Dienstencentrum 

en Stadsdeelkantoor.

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Parels van Bezuidenhout

Zaterdag 8 juni 11:00 tot 16:30 uur

Bewonder passies en talenten van zo’n 40 wijkgenoten!

Haaglanden Huisdieren Crematorium
(Advertentie)

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

Wil je de wijk Bezuidenhout helpen geïnformeerd te
blijven of wil je eerst meer weten, stuur dan een 
e-mail naar Wijkberaad@Bezuidenhout.nl

Bezuidenhout.nl zoekt een extra content beheerder

Bezuidenhout Facebook zoekt een extra beheerder

Bezuidenhout Nieuws zoekt een extra eindredacteur



Nextdoor is sinds februari 2016 in Nederland actief. Na de VS is

Nederland het tweede land waar de app gebruikt kan worden.

Volgens de makers zijn Nederlanders 'sociaal actief' en hebben ze

een sterk gemeenschapsgevoel. Bovendien is Nederland dichtbe-

volkt en omarmen we technologie snel, een ideaal proefland dus. 

Met Nextdoor maak je makkelijk contact met je buren en het is

een goede manier om op de hoogte te blijven van wat er in je

buurt gebeurt, of het nu gaat om het vinden van een babysitter,

de laatste details over het buurtfeestje of die reeks auto-inbraken

van de laatste tijd. Het is in feite het (digitale) oog en oor van de

wijk. De app is daarbij redelijk overzichtelijk en makkelijk te ge-

bruiken. 

Hoe werkt Nextdoor?

De app opent op het home-tabblad waarin alle activiteiten in de

buurt worden weergegeven. Het home-scherm kun je overigens

filteren op locaties of categorieën als 'Gevonden en verloren' of

'Buurtpreventie en veiligheid'. Dat is best handig. Je kunt ook zelf

een bericht sturen. Je kunt daarbij kiezen uit een algemeen be-

richt, een opiniepeiling, een evenement, een dringende waar-

schuwing of een privébericht aan een buurman of -vrouw.

Je kunt je buren trouwens heel precies op een kaart lokaliseren.

Door op het rode stipje op de kaart te tikken kun je bij wijze van

spreken de hele straat uitnodigen. Gelukkig kunnen vreemden je

alleen uitnodigen via een kaart. Ze hebben als het goed is niet je

telefoonnummer of e-mailadres, tenzij je ze kent.

De opzet van Nextdoor is, dat het absoluut niet commercieel mag

zijn. De zgn. Topleden (waarvoor je je kunt aanmelden) controle-

ren of er toch niet onverhoopt commerciële berichten op ge-

plaatst worden. Als zij dit bemerken, wordt het bericht

verwijderd.

De keerzijde van de app is de mogelijke gevaren die ontstaan bij

het delen van veel persoonlijke informatie. Sommige zaken wil je

privé houden voor de buren. Bedenk dus goed wat je wilt delen

via de app. 

Tenslotte

Het zou mooi zijn als nog meer bewoners de app gaan gebruiken.

Dan wordt de verbondenheid in het Bezuidenhout nog groter.

Wellicht zijn er buren of bekenden die de app nog niet kennen of

gebruiken. Op het home-tabblad kun je ze heel eenvoudig uitno-

digen!
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Buurtinfo is hot. Meer dan 6.000 buurten in het hele land gebruiken de app Nextdoor.

Maar bijna nergens wordt deze app zo veelvuldig gebruikt als in Bezuidenhout. De

app bestaat nu ruim 3 jaar en inmiddels gebruiken maar liefst 1700 inwoners deze app.

Dat zijn er ook veel meer dan in omliggende wijken. In Benoordenhout bijv. maar 800.

Een sociaal platform als Nextdoor valt of staat met deelnemers. Waardoor is deze

buurtapp in onze wijk dan zo populair? Blijkbaar voelen de Bezuidenhouters zich zeer

verbonden met hun wijk. 

O
O
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O
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Hoe goed kent u de wijk? Weet u waar

de bijgevoegde afbeelding te vinden is? 

Stuur uw oplossing per mail 

(bezuidenhoutnieuws@gmail.com)

naar de redactie en maak kans op een

Primerabon, beschikbaar gesteld door

Primera in de Theresiastraat.

De vorige opgave was, zoals gezegd, niet al te moei-

lijk. Tientallen mensen herkenden het Kruideniers-

steegje, het voet- en fietspad tussen de Koningin

Marialaan en de Paulinastraat. Uit de goede inzendin-

gen moest een winnaar worden geloot. Dat is gewor-

den Marjoke de Roos uit de Paulinastraat (een

thuiswedstrijd dus). Zij kan de boekenbon ophalen in

het wijk- en dienstencentrum (Johannes Camphuijs-

straat 25).

App Nextdoor groot succes in Bezuidenhout

Tekst: Paul van Riel



Thomsonlaan 113 Den Haag

+31 (0)70 36 02 922

De Eerensplein 8 Den Haag

+31 (0)70 30 40 141

www.are.nl

De NVM makelaar voor 

het vinden van een 

een passende woning
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INGEZONDEN

Evita Bezuidenhout

Help de bij! 

Bloesem in het Bezuidenhout

Dank
Lekker in het zonnetje Bezuidenhout Nieuws gele-

zen. Bedankt voor het schrijven, vormgeven en uit-

geven! Altijd informatief en leuk om te lezen.

Anne Stikkers

Wat een interessant artikel over de herkomst en verspreiding

van de naam Bezuidenhout. Wel jammer dat u hebt ver-

zuimd de bekendste persoon, of beter gezegd personage,

met die fraaie naam te vermelden, namelijk Evita Bezuiden-

hout, typetje c.q. alter ego van de Zuid-Afrikaanse stand-up

comedian Pieter-Dirk Uys. Misschien dat dit voor een volgend

nummer nog even het vermelden waard is.

Pieter Plas

Vanaf de eerste warme dagen trekken de bijen er op uit
op zoek naar voedsel. Eerst in de buurt van de bijenkast
en daarna steeds verder. Bijen houden van uitbundig
bloeiende planten die nectar en stuifmeel geven. Uit
boomtoppen halen ze hars om própolis te maken. 

Wie geen tuin heeft maar een balkon of tegels, kan de favoriete

bloemen van bijen ook in potten laten bloeien. Bij-vriendelijke

planten zijn bijvoorbeeld krokussen, blauwe druifjes, sneeuw-

klokjes, fruitbomen, anemoon, hyacint en kruiden zoals tijm, la-

vendel, bieslook, marjolein en salie. Ook bruidsluier ,

zonnebloem, rozen en braam zijn favoriet. Bij-vriendelijke plan-

ten noemt men drachtplanten. 

U kunt meer vinden op

http://www.drachtplanten.nl/Top100Inheems/ 

Ad de Rooij



Parkeren in Bezuidenhout-West

Bezuidenhout-West Nieuws
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Aanleiding voor deze (drukbezochte) infor-

matieavond was de door de gemeente ver-

zonden enquête waar de bewoners van

West zich konden uitspreken over een wij-

zigingsvoorstel dat in de maak is bij het

College B&W voor de vergunningstijden.

Hierbij draaide het vooral om de vraag of

de vergunningstijden ongewijzigd zouden

moeten blijven, gelijk aan de situatie zoals

die nu voor geheel Bezuidenhout geldt of

dat de vergunningstijden uitgebreid zou-

den moeten worden. Daarnaast zijn en-

kele verdiepingsvragen in de enquête

opgenomen en konden aanvullende op-

merkingen worden gegeven.

Bij de aanvang van de bewonersavond ble-

ken ruim 200 huishoudens de ingevulde

enquête reeds te hebben ingediend bij de

gemeente. Daarnaast zijn op de avond zelf

ook enquêteformulieren ingediend. De in-

dientermijn is inmiddels verstreken.

Hoe gaat het verder?

Op basis van de opgehaalde resultaten zal

een voorstel aan het College B&W worden

opgesteld, waarbij deze resultaten zwaar-

wegend zullen zijn opgenomen. De ver-

wachting is dat aanpassingen in

parkeermaatregelen in West deze zomer

gerealiseerd zullen worden.

Parkeren in West, hoe zat het ook alweer?  

Ongeveer drie jaar geleden heeft een

kleine groep bewoners rondom het Sta-

tionsgebied aandacht gevraagd voor de

toename van de parkeerdruk als gevolg

van centrumbezoekers, treinforensen en

medewerkers van de Nederlandse Spoor-

wegen en de overlast die hiermee ge-

moeid is. 

Deze bewoners hebben een lijst met een

honderdtal handtekeningen verzameld. In

de zomer van 2018 hebben de bewoners

een brandbrief aan de gemeente verzon-

den. Ook de hulpdiensten hebben aange-

geven in alle delen van het Bezuidenhout

bij hun werkzaamheden hinder te onder-

vinden van foutgeparkeerde voertuigen.

Martijn Balster (PvdA) heeft naar aanlei-

ding hiervan raadsvragen gesteld en hier-

mee de parkeervraagstukken van West

verscherpt onder de aandacht gebracht

van het College B&W. Wethouder Van

Asten heeft hierbij aangegeven begrip te

hebben voor de klachten en wensen van

de bewoners. 

Grotiusplaats

Tegelijkertijd is in oktober 2018 het be-

stemmingsplan Grotiusplaats door de

Raad vastgesteld. Een belangrijke rand-

voorwaarde bij de ontwikkeling van deze

woontorens is, dat de toekomstige bewo-

ners hiervan niet in aanmerking komen

voor een parkeervergunning in Bezuiden-

hout (-West) en dus alleen een parkeer-

plaats kunnen kopen of huren binnen dit

complex.

Voor het College bleek de overlast voor de

bewoners in combinatie met de ontwikke-

ling op de Grotiusplaats belangrijke signa-

len die duiden op de noodzaak om de

parkeerregeling in West aan te scherpen. 

Het bewonersplatform Bezuidenhout-

West heeft bij de gemeente aangedron-

gen om draagvlak voor de voorgestelde

wijzigingen daar de honderdtal aangebo-

den handtekeningen onvoldoende afspie-

geling zijn van de bewoners van de gehele

wijk Bezuidenhout-West. Als gevolg hier-

van heeft de Gemeente de enquête en de

bewonersavond geïnitieerd.

Op dinsdagavond 12 maart heeft de Gemeente voor de inwoners en belangheb-

benden een inloopavond georganiseerd met als onderwerp: parkeren in Bezui-

denhout-West. 

Huidige vergunningstijd

Maandag tot en met vrijdag van 09.00u – 14.00u

Quotum bezoekersvergunning 138 uur

Voorstel vergunningstijd

Maandag tot en met zaterdag van 09.00u – 24.00u

Zondag van 13.00 – 24.00

Quotum bezoekersvergunning 332 uur



Bezuidenhout-West Nieuws
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Reporters verkennen eigen wijk

Al vanaf het begin van dit schooljaar is

de reportersgroep actief en doen de re-

porters wekelijks allemaal leuke activi-

teiten. De groep bestaat uit kinderen

van 7 t/m 12 jaar oud, die in en om de

wijk wonen. 

Afgelopen maand zijn de reporters de

wijk in gegaan om kritisch te kijken

naar de woonomgeving. De bevindin-

gen staan op ons YouTube kanaal, Insta-

gram en Facebook.

In de meivakantie gaan de reporters

weer naar het woonzorgcentrum Cato

om hier verschillende knutselwork-

shops met de bewoners te volgen. Op

deze manier vindt er een nauwe betrok-

kenheid plaats tussen jong en oud. Ie-

dereen is welkom! Heb je nou zin om

mee te gaan, laat het door middel van

onderstaande contactgegevens even

weten of wacht de jeugdwerkflyer van

Vóór Welzijn even af voor de datum!

Bent u of je nou enthousiast geworden

en heeft u een leuk idee voor de repor-

ters of wilt u vrijwilliger worden? Meld

u dan aan bij Laura Collard, e-mail-

adres: L.Collard@xtra.nl of telefonisch

bij 070-2052450. Kinderen kunnen zich

ook aanmelden bij Laura.

Reportersgroep Haagse Hout

Lief en leed

Bezuidenhout West is één van de eerste buurten in Den Haag die een

Lief&Leedpotje ontvangen, waarmee bewoners iemand in het zonnetje

kunnen zetten of een buur een hart onder de riem kunnen steken. Be-

woners beslissen zelf hoe ze het bedrag uitgeven. Het is belangrijk dat

je elkaar weet te vinden als je elkaar nodig hebt. Goed burencontact is

iets wat niet zomaar ontstaat, soms moet je daar je best voor doen. Het

Lief&Leedpotje kan hierbij een mooi middel zijn om het burencontact

in de straat te versterken.

Wanneer u in West woont en hier ook graag gebruik wil maken, neem

dan contact op (06-57291821). Meer informatie vind u op www.liefen-

leeddenhaag.nl

Bloemschikken

Activiteiten 

Aan het Jan van Riebeekplein 90 vindt

u het wijkcentrum Bezuidenhout

West. Elke dag zijn er diverse activitei-

ten. Elke donderdagochtend kunt u

meedoen met Meer Bewegen voor Ou-

deren (MBVO). De ouderen gaan elke

week ieder op hun eigen niveau bewe-

gen. Een enthousiaste docent zorgt

elke week voor andere oefeningen;

daarna is er tijd voor gezelligheid. Wilt

u zelf een activiteit in het wijkcentrum

ontwikkelen? Dat kan!! Neem dan con-

tact op met Jaap de Wit of Helen Baun

070 - 2052550!

Wijkfeest Bezuidenhout-West

Feest Mee, Help Mee! 

Op woensdag 24 april is er een groot wijkfeest in Bezuidenhout-West. Van 13 tot 17 uur

vinden er activiteiten plaats voor jong en oud. Vanaf 14.00 uur komt wethouder Saskia

Bruines het feest officieel openen. Rond 14.30 uur onthult ze een nieuw kunstwerk op de

Schenkkade. Op het Spoorcourt komt een podium met allerlei acts. Meiden uit de wijk

presenteren de wijk-rap, die ze samen hebben geschreven. Wil je zelf aan de slag, dan kun

je in het Van Goghpark terecht voor een schilderworkshop. Ook kun je hier ukulele-les

volgen of zelf een smoothie bij elkaar fietsen. Kijk vervolgens naar het toernooi in de

voetbalkooi of kom bij het Haagse Hopje een internationaal hapje proeven. Kinderen kun-

nen op die dag de nieuwe kabelbaan uitproberen en voor de allerkleinsten is er vermaak

in de Pieter Bothstraat. Alle bewoners van Bezuidenhout-West krijgen voor dit grote feest

een persoonlijke uitnodiging. 

Wil je meehelpen? Geef je dan op in het wijkcentrum, Jan van Riebeekplein 90 bij Helen

Baun of Jaap de Wit. (070 – 2052550)

Op donderdagochtend 7 maart gingen

15 dames in het wijkcentrum voor de

eerste keer bloemschikken. Per deelne-

mer werden twee stukjes gemaakt. Een

voor zichzelf en een voor een buur. Veel

buren werden zodoende letterlijk in de

bloemetjes gezet. U kunt zich opgeven voor de volgende bloem-

schikochtend in het wijkcentrum aan het Jan van Riebeekplein

90, 070 205 2550. Deze is op donderdag 11 april en op donderdag

9 mei tussen 9.30 en 11.30. Neem zelf een snoeischaar mee.

Foto: Linda Ramcharan
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Wilhelmina groeide op binnen de besloten muren van het

woonpaleis, spelend met haar geliefde poppen maar zon-

der leeftijdsgenootjes. Toen ze zes werd, mocht ze van haar

moeder niet naar school, maar kreeg ze privé-onderricht

van Fred Gediking, hoofd van de Gemeenteschool aan de

Haagse Schelpkade. “Kinderlijk, natuurlijk, vriendelijk, zeer

opmerkzaam en opgewekt”, zo typeerde hij haar. Minder

was hij te spreken over de wat al te levendige geest van zijn

pupil. Hij betreurde het dat Wilhelmina een volslagen ge-

brek had aan muzikaliteit en geen gevoel had voor maat en

rijm. “Zingen kan de prinses niet”, was zijn conclusie.

Door de ‘kooisfeer’ waarin Wilhelmina haar jeugd door-

bracht - het privéonderwijs, het strenge protocol aan het

hof en de stijve hofhouding - miste zij de voeling met de

maatschappij. Pas later gaf zij uiting aan haar onbehagen

over deze beslotenheid in haar boek “Eenzaam maar niet

alleen”. 

Als vorstin toonde zij een grote mate van plichtsbesef, ken-

nis van zaken en werkkracht waarmee zij vrijwel alle be-

windslieden imponeerde. Niettemin was Wilhelmina

dikwijls ongeduldig, soms té gedecideerd en té absoluut in

haar oordeel. Ze kon slecht nuanceren en relativeren. Een

eenmaal ingenomen standpunt kon zij moeilijk prijsgeven.

Lees het verhaal in Bezuidenhout Nieuws van april 2017

over de hardnekkige weigering haar naam aan de protes-

tantse kerk in Bezuidenhout te verbinden, ondanks drin-

gende verzoeken van de mensen in dit stadsdeel.

Hoge eisen

Wilhelmina stelde in haar regeringsperiode hoge eisen aan

zichzelf, maar vroeg dat ook van anderen. Waar nodig vond

zij een woord van kritiek op zijn plaats. Tijdens een bezoek

aan nieuwgebouwde huizen in het Noord-Hollandse Mid-

denmeer vroeg de vorstin de burgemeester wat de wonin-

gen kostten en wat de huur was. De burgervader bleef het

antwoord schuldig en informeerde bij zijn ambtenaren.

Wilhelmina, niet op haar mondje gevallen, reageerde op

een toon die voor alle omstanders duidelijk hoorbaar was:

“Burgemeester, zoiets behoort U te weten”.

Gerechtvaardigde kritiek kon de koningin zelf ook aanvaar-

den. Zelfs een terechtwijzing van een burger kon zij waar-

deren. Op een dag fietste zij op de Loolaan in Apeldoorn

naar haar tandarts. “Hee wief, rij toch rechts van de weg”,

hoorde zij achter zich. “Neem mij niet kwalijk”, reageerde

Wilhelmina. Thuisgekomen vertelde zij het voorval in geu-

ren en kleuren aan haar hofdame De Beaufort: “Nou is me

wat overkomen, ik ben daar uitgekafferd door een van mijn

onderdanen”. Ze genoot van zo’n voorval, waarbij ze niet de

koningin was, maar gewoon een dame op de fiets en die

mocht best eens een standje krijgen.

Wilhelmina, wilskrachtige koningin 

die niet kon zingen
Als jonge dochter van koningin-moeder Emma reed prinses Wilhelmina, geboren op 31 augustus 1881,

samen met haar hofdame mevrouw De Savornin Lohman in een auto langs Hotel des Indes op het Lange

Voorhout. “Wat voor mensen komen daar?’’, vroeg zij. Een beetje verlegen met deze vraag antwoordde

de ‘dame du palais’: ”Allemaal deftige mensen”. “Nu”, concludeerde Wilhelmina, “dan horen wij er niet

thuis”. Ofschoon Wilhelmina door haar afkomst en later in haar positie als vorstin in de hoogste kringen

verkeerde, bleef zij haar voorliefde voor eenvoud tonen in het contact met de burgers en het personeel

op Paleis het Loo, waar ze het liefst verbleef.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers 

Wilhelmina was dol op paardrijden in de natuur. Hier uitgebeeld

naar een foto uit haar jonge jaren.

Tijdens de wederopbouw van Bezuidenhout na het bombardement van maart 1945 werd

het voormalige stratenplan gewijzigd, waar mogelijk met handhaving van de namen. Zo

kregen de Helenastraat, Paulinastraat en Mariastraat een andere plek, maar zij dragen

nog steeds de tweede, derde en vierde voornaam van Wilhelmina, de overgrootmoeder

van Koning Willlem-Alexander.



HEPPY BEPPY
CREATIEVE WORKSHOP

Aanmelden via www.heppybeppy.nl

Ook in Den Haag kun je met 

Heppy Beppy aan de slag en van de 

basisvorm jouw eigen Beppy maken! Karin 

verwelkomt je graag bij de  voor een 

creatieve, leuke en vooral gezellige workshop.

Kijk op www.heppybeppy.nl 

voor de standaard workshopdagen 

waarvoor je je kunt aanmelden.

Op verzoek maken wij ook graag een afspraak 

voor een besloten workshop. Leuk als teamuitje 

 bijvoorbeeld!

Vragen?

E: kaatje@heppybeppy.nl / T: 06-81186432

organiseert samen met de Haagsche Tafel

www.heppybeppy.nl

a

MAAND MAAND MAAND MAAND 

DATADATA Wij verzorgen deze graag voor u, naar keuze

informatie: 070-7370537 of 06-81186432

info@haagschetafel.nl

Inspirerende ruimte huren?
vergadering
workshop
meet-up
high-tea

Theresiastraat 101 - 2593 AC  Den Haag

E-mail: info@destomerijtheresiastraat.nl

Tel. 070 - 383 81 35 - www.destomerijtheresiastraat.nl

DE KROON OP STOOMWERK

STOMEN - BANKHOEZEN - DEKBEDDEN
LEER/SUEDE - VLOERKLEDEN
GORDIJNEN
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Duurzaam Bezuidenhout

Wat houdt de nieuwe tariefstructuur in? Buurauto introdu-

ceert drie verschillende tarieven. Eén voor gemiddelde, één

voor veelrijders en één voor incidentele rijders. Ook is er

een gering bedrag per tijdseenheid. Daardoor is er sprake

van een scherp kilometertarief. Je betaalt per tariefgroep

een vast maandbedrag naast een kilometer- en tijdtarief.

Het kilometer- en tijdtarief betaal je per rit via de ver-

nieuwde app. Door tijd nu ook mee te wegen zal een auto

sneller beschikbaar komen voor andere deelnemers. Een

hele dag de auto reserveren en er maar even mee rijden is

weliswaar nog mogelijk, maar kost natuurlijk relatief meer.

Meer info: www.buurauto.nl

Vanaf half maart tot eind 2019 is er in Den Haag een proef met deelfiet-

sen en deelscooters. Er zijn vier bedrijven die de deelfietsen en deelscoo-

ters aanbieden: GoAbout, Mobike, Felyx en HTM. Go About gebruikt

maximaal 150 fietsen in de binnenstad, het Beatrixkwartier en de Binck-

horst. Mobike gebruikt maximaal 500 fietsen in de binnenstad en het

Beatrixkwartier. Felyx start begin april 2019 met maximaal 200 elektri-

sche scooters in het gebied van de binnenstad naar Scheveningen. HTM

start in mei 2019 met maximaal 500 fietsen en richt zich op haltes van

het openbaar vervoer. Als je een deelfiets of elektrische deelscooter ge-

bruikt, draag je bij aan een beter milieu. En gebruik je altijd een goede

fiets. Meer weten en links naar de deelnemende bedrijven, ga naar

www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/start-proef-met-

deelfietsen.htm .

Klimaatadaptie? Energietransitie? Opwar-

ming van de aarde? Duurzaamheid is niet

alleen voorbehouden aan de ‘grote men-

sen’. Kinderen zijn er ook mee bezig. Zo be-

steden scholen steeds vaker aandacht aan

dit onderwerp tijdens lessen, haken kin-

derseries in op het thema en gaan scholie-

ren inmiddels staken voor een beter

milieu.

Op zaterdag 30 maart was in Zapplive de

aftrap van Zapp Your Planet: Power Check!

Het initiatief waarmee NPO Zapp kinderen

dit jaar in actie wil laten komen voor een

beter klimaat. Bij Zapp Your Planet kunnen

kinderen door middel van acht Power

Checks ervaren hoe simpel het is om zelf

energie te besparen en daarmee een posi-

tieve invloed te hebben op ons klimaat.

Download de NPO Zapp-app (gratis in de

Google Play Store en App Store) waar acht

Power Checks staan die je kunt doen.

Tijdens de Zapp Your Planet Dag op zater-

dag 18 mei wordt bekend gemaakt hoe-

veel Power Checks we met z'n allen

hebben gedaan. Op de website zappyour-

planet.nl vinden kinderen daarnaast ook

nog eens diverse tips om zelf duurzame

keuzes te maken.

Flexibele tarieven voor elektrische deelauto Bezuidenhout

Acht Power Checks voor kinderen

De buurauto is de elektrische deelauto voor Bezuidenhout. Inmiddels hebben Bezuidenhouters

dit concept getest en is een aantal ervan klant geworden. Onlangs heeft Buurauto de tariefstruc-

tuur aangepast zodat er nog meer bewoners instappen. De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout,

initiatiefnemer van deze elektrische deelauto voor onze wijk, heeft dat bij Buurauto bepleit. 

Elektrische deelauto aan de laadpaal in de Theresiastraat bij het

Spaarwaterveld. (foto: werkgroep Duurzaam Bezuidenhout)

(Advertorial)

Deelfietsen en –scooter bij de Hofvijver. 

Foto: Gemeente Den Haag/Valerie Kuypers

De presentatoren van Zapp Your Planet.

Stap ook over op elektrische 

deelfiets en deelscooter
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Ongewenste graffiti ontsiert uw huis en de straat ziet er 

rommelig uit. De gemeente laat het gratis verwĳderen.  

U hoeft het alleen maar te melden. Hoe eerder u het 

meldt, hoe kleiner de kans dat er meer graffiti bĳ komt!

Meld graffiti

Kĳk op de website voor de voorwaarden of  

neem contact op met Meldpunt Graffiti:  

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een aangename,  

veilige en schone plek om in te wonen, werken en leven.

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat

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

International sch
ool

VHS Location

Koningin Sophiestraat 24a

2595 TG  Den Haag

+31 (0)70 324 34 53

Van Heutszstraat 12

2593 PJ  Den Haag

+31 (0)70 205 11 41

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

Dierenzorg ‘Haagse Hout’
Hondenuitlaatdienst

&
Kattenzorg aan huis

Bel voor meer informatie naar: 

Lotte: 06-820 466 10 - Piet: 06-504 356 70

voor het begeleiden van kinderfeestjes

Aanmelden: bezuidenhut@bezuidenhout.nl

Vrijwilligers gevraagd 

bezuidenhut

TUINHULP aangeboden
Voor werkzaamheden in kleine tuin 

of terras of moestuin!

Petra - Tel. 06-270 765 17

Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR  Den Haag

070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

Andijviestamppot (goud)

Hachee (goud)

Tomaten Groentesoep (goud)

Gerookte Zalmsalade (goud)

Pulled chicken schotel (goud met ster)

Sauzijzenbroodje (goud met ster)

Erwtensoep (goud met ster)

Traiteurslagerij Ammerlaan
Gewonnen prijzen voor de volgende gerechten



B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  A P R I L  2 0 1 9 31

Short
■ ■ ■ This year the third edition of Music in Bezuiden-

hout takes place at the Bezuidenhut on the Spaarwater-

veld. A free series of concerts for residents of

Bezuidenhout, performed by musicians with a band with

our neighborhood. Six Sunday afternoons with jazz,

chamber music and songs on the terrace at the Spaarwa-

terveld. The dates are known, the programming will fol-

low shortly. The concerts take place on Sundays 26 May,

9 June, 23 June, 7 July, 8 September and 22 September.

They always start at 2 p.m. and last until around 3:15 p.m.

The concerts are free of charge. More information:

www.bezuidenhout.nl/muziek.

■ ■ ■ Staatsbosbeheer has transformed a footpath in the

Haagse Bos into a recreational cycle path. That is a long-

held wish of many forest visitors. This new cycle path

makes the popular Robin Hood play forest and the picnic

area on the Walter Boerweide accessible by bicycle.

Thanks to this adjustment, an east-west connection is

available at Boslaan. Pedestrians are also welcome on a

recreational cycle path. Cyclists are requested to adjust

the speed and to give pedestrians priority. The traffic

sign "recreational cycle path" will be given a bottom sign

with the text "note: pedestrians".

■ ■ ■ The Christus Triumfator church on the corner of the

Juliana van Stolberglaan and the Laan van NOI is organi-

zing a bazar on Saturday 11 May: a flea market with all

kinds of things from CDs to clothing and curiosities. Ca-

tering is also available in the form of coffee with pa-

stries, sandwiches, soup and herring. For enthusiasts

there is the possibility to make an insect hotel from recy-

cled material. The bazar is open from 10 a.m. to 3 p.m.

■ ■ ■ In the months of June and July, Stichting KunstVer-

bind will do an art project together with Cato Bezuiden-

hout and Nutsschool Bezuidenhout. During this project,

elderly and young people meet each other four times

and together they create a work of art. In addition to re-

sidents of Cato Bezuidenhout, we also want to involve el-

derly people from Bezuidenhout living independently in

the project. The project takes place in Cato Bezuidenhout

on the Bezuidenhoutseweg on Friday 14, 21 and 28 June

and 5 July each from 1 p.m. to 2.30 p.m.

For more news check 

www.bezuidenhout.nl
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EXPATSThe Royal Ten

A common sight in our neighbourhood is that of
eager runners heading off to train in the Haagse
Bos and surrounding natural areas. In January and
February you often see people training for the CPC
race, which unfortunately was cancelled this year
due to bad weather.

However, at the end of May a local 10Km race will
be held- The Royal Ten, celebrating its 23rd edition
this year. Previously the race, the Fit Ten Miles, was
held in the Houtrust area, but once The Hague
Road Runners took over the organisation in 1997,
the location moved to Bezuidenhout. Originally
the route started and finished on the Malieveld,
but the busy events calendar in the city meant a
move initially to the SER building and more re-
cently to the Beatrixkwartier. The route takes in
many of the roads in Bezuidenhout as well as the
Haagse Bos. As the name suggests, the race has a
distinct royal connection, with a run past the offi-
cial residence of the King and his family ‘Paleis
Huis Ten Bosch’.

The race is open to runners of all athletic levels.
Edwin Kiprop from Kenya set the course record in
2014 with an impressive time of 28.07 and the fas-
test female runner, Nadin Ejjafini completed the
10K in an equally inspiring 32.17 in 2011.
The organisers are quick to point out that the race
is for everybody, the youngest participant registe-
red so far this year is 3 years old and the oldest 88!
People who complete the course all feel a sense of
satisfaction when they cross the finish line and re-
ceive their medal. A children’s race of 1.5 km, starts
the day’s events at 12:15. Many local schools en-
courage participation and the children enjoy run-
ning in their own neighbourhood. There is also a
Business run, with many local companies sending
teams to compete. One idea in development is an
Embassy Championship, for representatives from
the many embassies to compete against each
other during The Royal Ten race.
It is still possible to sign up to take part on 26th
May through the website www.royalten.nl. There
is a lot of work that goes into organising this
event and volunteers are always welcome with
manning the drink stalls, directing runners and
traffic, handing out medals and more. Expat vol-
unteers are very welcome and you can contact the
team via email: vrijwilligers@royalten.nl. 
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AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND
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Dit wordt ons uitzicht!
Zicht vanuit de Stuyvesantstraat

Zicht vanuit de Laan van Nieuw Oost Indie



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

T  (070) 383 82 75  I  www.briede.nl  E  info@briede.nl

mooi wonensinds 1895

briedé

vloerenbehang

verf  en kleuradvies

gordijnen en karpetten  

raamdeco 

voor je complete 
woninginrichting
kom naar onze geheel vernieuwde 

winkel voor inspiratie, 

ruim assortiment en volledig advies!
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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant voor

Bezuidenhout. De krant verschijnt vijf keer

per jaar in een oplage van bijna 11.000

exemplaren. Het volgende nummer, Be-

zuidenhout Nieuws 68, wordt bezorgd in

de week van 4-11 oktober.

Redactie

Jos Heymans (hoofdredactie), 

Paul van Riel, Eric Stins (eindredactie), 

Roeland Gelink, John Hermse,

Mark Hoogland, Esther Nijhoff, 

Hilde Vossen

Fotografie Koen de Lange en 

Willem Verheijen

Vormgeving Leo Leeflang

Drukwerk 

Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 

Enkele voorbeelden: 

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclu-

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

den aantrekkelijke kortingen. De kosten

voor het opmaken van een advertentie

zijn € 12,50 per kwartier. 

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven

www.bezuidenhout.nl linker kolom ‘wijk-

krant’. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Of neem contact op met:

Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of

har100@ziggo.nl.

Robert Boer: 06-24 76 68 81 of

robert.boer@ziggo.nl

Adres

Johannes Camphuijsstraat 25

2593 CH  Den Haag

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

InhoudColofon

Op de cover

Bewoners van Bezuidenhout zijn argwanend. Het wijkberaad volgt

de ontwikkelingen met een kritisch oog. Gesprekken met betrokken

wethouders hebben al plaatsgevonden. De plannen van het ge-

meentebestuur voor de herontwikkeling van het gebied rond het

station Laan van NOI zijn niet overal in goede aarde gevallen. Vooral

het voornemen om twee woontorens te bouwen van 125 meter

hoog leidt tot zorgen over uitzicht, schaduw en windoverlast in Be-

zuidenhout. De plannen zijn nog lang niet definitief, maar de wijk is

waakzaam. Lees alles over deze ontwikkelingen op pagina 4-5.

4 Grote zorgen over dreigende hoogbouw

7 Op zoek naar een nieuwe wijkvoorzitter

9 Doorstart speelgoedwinkel Theresiastraat

11 Politie zet hondenbezitters in

16 Ook Bezuidenhout vlagt voor 

Japanse capitulatie

19 Helpen netten tegen meeuwenplaag?

21 De bijzondere hobby’s van de 

nieuwe stadsdeeldirecteur

27 Louise de Coligny, geliefd en verguisd

31 Expat-pagina
Krant niet ontvangen, 

laat het ons weten

Formaat Zwart/wit Full color

pagina 1 x 1 x

1/32 25,00 37,50

1/8 62,00 93,00

1/4 111,00 166,50

1/3 145,00 217,50

1/2 210,00 315,00

1/1 410,00 615,00



Grote zorgen over 
Duizenden nieuwe bewoners in flats tot een hoogte van 125 meter. Bezuidenhouters reageren geschrokken

op plannen voor nieuwbouw bij station NOI, op de plek van het voormalige ministerie van Sociale Zaken.
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“Horizonvervuiling. Dit is toch geen New York?”

“Wat wordt de parkeerdruk in Bezuidenhout? Het is nu al een ramp.”

“Fijn dat er extra woonruimte komt, maar dit mag geen (over)last

zijn voor de rest van de omgeving.”

“Het wordt nog drukker op de Laan van NOI/Schenkkade.”

Zomaar wat reacties van de bijna 300 bezoekers van twee

inloopavonden in het voormalige ministerie van Sociale

Zaken over de plannen voor de AnnA: het complex van rond

de 2000 woningen en ook nog kantoren dat ontwikkelaars

MRP Development en Vorm Ontwikkeling er neer willen

zetten. Zo’n 4500 mensen komen er wonen en werken.

De gemoederen liepen hoog op, schrijven de projectontwik-

kelaars in het verslag van de inloopavonden dat ze rond-

stuurden. Ze noteerden lof voor het aanbod van nieuwe

woningen: van studio’s voor studenten tot middensegment

huur- en koopwoningen en ook 30 procent sociale woning-

bouw; de aandacht voor groen en de betere verbinding tus-

sen station en wijk. Maar er klonk ook veel kritiek.

Letterlijk grootste steen des aanstoots was de hoogte van

de torens die er komen te staan: de meeste gebouwen wor-

den maximaal 75 meter, maar de twee hoogste steken daar

met hun 125 meter nog fors bovenuit. Bezuidenhouters zit-

ten er niet op te wachten van twee kanten te worden inge-

sloten door hoge gebouwen, want ook aan de kant van het

station rukt de hoogbouw op. “Onacceptabel”, klonk het

zelfs. In een eerste reactie stellen de bouwers dat de

hoogte aansluit bij het Beatrixkwartier even verderop.

Tekst: John Hermse 
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 dreigende hoogbouw

“Door te kiezen voor slankere, hogere torens is de impact

op schaduwwerking kleiner dan met plompere iets lagere

torens.” Onderzoek wijst volgens de ontwikkelaars uit dat

ongeveer twintig adressen in de huidige plannen niet vol-

doen aan de Haagse normen voor zon, maar daarvan heb-

ben er een aantal nu ook al weinig zon.

Nog een heet hangijzer: het tekort aan parkeerplaatsen in

Bezuidenhout. In de nieuwe AnnA komt er mogelijk geen

parkeerruimte bij. Van de totale ruimte is de helft voor deel-

auto’s. Verder stappen de bewoners op de fiets of pakken

tram, bus of trein, is het uitgangspunt. AnnA-bewoners krij-

gen geen parkeervergunning voor de wijk. “Wonen of wer-

ken in AnnA betekent kiezen voor wonen of werken zonder

eigen auto”, schrijven de ontwikkelaars. Niet echt realis-

tisch, als er 4500 mensen gaan wonen en werken, klonk het

op de inloopavonden. De ontwikkelaars geven aan dat de

AnnA gericht is op bewoners die stedelijk willen leven dicht

bij OV-voorzieningen. Ook winkels en horeca en andere

voorzieningen moeten niet al te veel verkeer gaan trekken.

Er komen sowieso niet te veel winkels om de middenstand

aan de Theresiastraat en het Julianaplein in Voorburg te

ontzien. Wel is er plaats voor winkels voor dagelijkse pro-

ducten, zoals een bakker of een gespecialiseerde super-

markt, en denken de ontwikkelaars aan diensten waaraan

bewoners van de AnnA direct behoefte kunnen hebben,

zoals pakketdiensten, een wasserette, fietsenmaker of een

stomerij. 

Bewoners vrezen met de komst van duizenden nieuwe

buurgenoten dat het nog meer dringen wordt in de wijk,

bijvoorbeeld op de scholen. MRP en Vorm willen hun best

doen om binnen de AnnA ruimte voor voorzieningen te vin-

den, zoals zorg, speelplekken, wellicht in combinatie met

een BSO. Verder wordt gedacht aan culturele en maat-

schappelijke voorzieningen, waarvoor de wijk ideeën kan

aanleveren. De plannen zijn dus nog niet af. Een zogeheten

plangroep van belanghebbenden verzamelt wensen over

bouwhoogte, verkeer en voorzieningen voor de AnnA en

speelt de bevindingen door aan de gemeente, die dan weer

aangeeft hoe de ontwikkelaars verder kunnen met hun ont-

werp.

Volgens PvdA en Haagse Stadspartij loopt de gemeente te

hard van stapel. Eerst zou de gemeente moeten komen met

een nieuwe visie op de ontwikkeling van het gebied, vinden

deze partijen in de gemeenteraad. En daar zou de buurt

dan ook zijn zegje over moeten doen. “Bewoners (-organi-

saties) zijn tot op heden nauwelijks betrokken bij de plan-

vorming.”



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

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Meer informatie over de Speel-O-Theek op internet:

https://bezuidenhout.nl/bezuidenhut/speel-o-theek-algemeen/

bezuidenhut Speel-O-Theek

Vrijwilliger worden?
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Op zoek naar een nieuwe wijkvoorzitter
De drie termijnen van voorzitter Jacob Snijders zitten er binnenkort op. Wie wil namens alle bewoners van de

leukste wijk van Den Haag, voortborduren op alle behaalde successen en nieuwe plannen smeden? Omdat het

ongelooflijk veelzijdig werk is, laten we in de komende afleveringen van het Bezuidenhout Nieuws werkgroep-

leden aan het woord over wat zij doen voor de wijk en hoe zij een nieuwe voorzitter voor zich zien. Deze keer:

Fred Fuit (voorzitter Werkgroep Oost en Werkgroep Verkeer) en John Hermse, redacteur bij het Bezuidenhout

Nieuws. 

Johns ideale wijkvoorzitter is:

In het dagelijks leven is John journalist bij Bloomberg, een Engelstalig ‘financieel ANP’, maar

zoals laatst een politicus op het Binnenhof tegen hem zei: ‘Ah, jij bent van Bloomberg en het

Bezuidenhout Nieuws!’ Die politicus woont in het Bezuidenhout en hij leest net als heel de

wijk het Bezuidenhout Nieuws, waarvan John dus redacteur en columnist is. De Groninger

sloot zich 7 jaar geleden als vrijwilliger bij de wijkkrant aan om de wijk en de bewoners beter

te leren kennen. Dat is gelukt want op de redactie horen ze alle verhalen uit de wijk en zoe-

ken ze de bewoners actief op. Het grootste compliment is dat er geklaagd wordt dat het Be-

zuidenhout Nieuws soms even niet bezorgd is: zozeer zijn mensen gehecht aan hun wijkblad.

Hij noemt het Bezuidenhout dan ook een unieke wijk, een echt ‘stadsdorp’. 

De nieuwe voorzitter

Johns ideale wijkvoorzitter is, zegt ie, misschien wel een vrouw. “Dat zou ik leuk vinden. In elk

geval wel een allemansvriend, een diplomaat en lobbyist, iemand die met de haarwortels in

de wijk zit. Iemand met een Januskop, dus twee gezichten: je bent ‘volksvertegenwoordiger’

en ‘ambtenaar’ tegelijk, je ziet om naar alle mensen in de wijk maar je moet op het stadhuis

je weg (leren) kennen en ook kritisch durven zijn op alles wat daar op de wijk afkomt. Je moet

goed met mensen om kunnen gaan en tegelijkertijd ook grenzen kunnen stellen. Het belang

van de wijk dienen en ook het belang van heel Den Haag niet uit het oog verliezen. Behouden

wat goed is en met open vizier meehelpen om nieuwe ideeën van inwoners voor de wijk,

vorm te geven. In het bedrijfsleven krijg je voor zo’n CEO-baan goed betaald: nu is je beloning

dat je de wijk leefbaar maakt. Dat lijkt schraal maar omdat je het samen met alle vrijwilligers

doet, is dat je grootste beloning. Eigenlijk geldt dat voor iedereen die zich ervoor inzet dat Be-

zuidenhout dat stadsdorp blijft waar het prettig wonen is. Laten we met alle veranderingen

dat unieke van een stadsdorp koesteren. Met een voorzitter voorop ”. 

Het bestuur van het wijkberaad

is op zoek naar een voorzitter die

goed voor alle Bezuidenhouters

zorgt en echt een eenheid van de

wijk wil maken. Omdat we als

Bezuidenhout inmiddels een par-

tij van belang zijn, zoeken we ie-

mand met bestuurlijke ervaring,

tijd en een behoorlijk flexibele

agenda. Meer weten? Bel Jacob

Snijders op 0623 880 468 of mail

naar Ella Schepel (secretaris) via

secretaris@bezuidenhout.nl   

Tekst: Ingrid van Frankenhuyzen Foto: Koen de Lange

Freds profiel voor de nieuwe ideale voorzitter is:

Fred is een Bezuidenhouter pur sang: hij werd hier geboren en heeft met een korte onderbre-

king in Scheveningen altijd in de wijk gewoond. Voor zijn pensioen werkte hij bij de politie; ooit

bracht hij rust en orde terug op het Stuyvesantplein dat toen nog wel eens geplaagd werd door

‘brutale gozertjes’. Het mooi en leefbaar maken en houden van Oost is de drijfveer voor zijn vrij-

willigerswerk: “Als ik zie dat we nu mooie nieuwe pleinen hebben of een levendig Spaarwater-

veld, dan denk ik: ja, hier doen we het voor. Het resultaat dat je samen met de inwoners bereikt.

Dat je gezamenlijk ten strijde trekt tegen de parkeerdruk, dat soort dingen. Het is gezellig, soms

even lastig maar we zorgen ervoor dat we het goed hebben hier”.

De nieuwe voorzitter

Freds profiel voor de nieuwe ideale voorzitter: “Het werk is de afgelopen jaren zo professioneel

geworden dat er echt naar ons geluisterd wordt. Ik zou de bestuurstaken daarom willen verde-

len: iemand die de contacten met de gemeente op zich neemt, iemand die de nieuwbouw uit en

te na volgt, etc. Misschien een driemanschap? Er is in onze wijk en in de werkgroepen veel ken-

nis en kunde aanwezig en daar moet een bestuur gebruik van maken. Je moet een verbinder

zijn, vanuit vertrouwen kunnen werken en je moet ook best tegen een stootje kunnen, want je

krijgt als bestuur niet altijd je zin. Dus sociaal en strijdbaar, gezellig en ondernemend als karak-

tereigenschappen om dat mooie Bezuidenhout die geweldige wijk te laten zijn”.

Fred Fuit

John Hermse



Theresiastraat 43 - 2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl

Adelheidstraat 87a - 2595 EC  Den Haag

T 070 3470965 - E info@hetpleidooi.nl

I www.hetpleidooi.nl

Open maandag tot en met vrijdag voor  

lunch en diner

Restaurant

het Pleidooi

Kom deze zomer genieten 

op ons tuinterras!
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Sinds 1974 staat het pand bekend als speelgoedwinkel.

Gerrie Bleijenberg is er in 1975 gaan werken, bij zijn ouders.

De zaak maakte toen deel uit van een landelijke keten, de

Speelboom. 

Nadat de ouders van Gerrie Bleijenberg verschillende rij-

wielzaken hebben gehad, begonnen ze de speelgoedzaak.

Gerrie begon zelf als 16-jarige bij V&D op de treinafdeling

en is daarna bij Van Nunenboes op de Grote Markt gaan

werken.

In die periode, waar Intertoys en Bart Smit de grootste

speelgoedketens waren, werd het noodzaak om als zelf-

standige samen te gaan werken met collega's uit Den

Haag. Zo ontstond in de jaren ‘90 de Haagse Speelboom-

groep. Daar werden door gezamenlijke inkoop goede kor-

tingen verkregen en leuke acties verzonnen.

In 1999 wilde de Speelboom zijn grenzen verleggen; om in-

ternationaal meer naamsbekendheid te krijgen werd de

naam omgedoopt in TOP1TOYS. Daar werd de Haagse

Speelboomgroep uiteraard niet vrolijk van. Intertoys kreeg

lucht van de onvrede en ging gesprekken aan met als doel

aansluiting van de Speelboom bij Intertoys. Gerrie Bleijen-

berg heeft daar best moeite mee gehad. Maar hij besefte

dat je open moet staan voor nieuwe ontwikkelingen. De

Haagse Speelboomgroep sloot zich aan en bedong dat de

winkels zelfstandig mochten blijven en naast Intertoys-ar-

tikelen hun eigen collectie konden samenstellen en inko-

pen.

Intertoys ging recentelijk failliet en maakt een doorstart

onder een nieuwe eigenaar. De winkel in de Theresiastraat

blijft maar Bleijenberg en de nieuwe eigenaar van Intertoys

konden het niet eens worden over een nieuwe samenwer-

kingsovereenkomst en er werd besloten om samen met

collega’s uit de Apeldoornselaan en de Weimarstraat weer

terug te gaan naar de Speelboomgroep, maar nu onder de

nieuwe naam TOP1TOYS die onderdeel uitmaakt van speel-

goedimporteur Otto Simon. 

Gerrie en zijn zoon Rob, die de zaak nu grotendeels runt en

de meeste inkopen doet, houden het recht om zelf leuk en

actueel speelgoed in te kopen. Diny, het nichtje van de ex-

vrouw van Gerrie die ook al meer dan 25 jaar deel uit maakt

van het vaste personeel, en Sandra blijven ook. De opluch-

ting bij de bewoners van Bezuidenhout is groot, nu de win-

kel definitief open blijft.

Speelgoedwinkel in de Trees blijft
Het nieuws dat Intertoys failliet was, viel samen met het 45-jarig jubileum van

de zaak aan de Theresiastraat 280 t/m 284. Dat hadden ze zich toch anders

voorgesteld.

Tekst: Esther Nijhoff Foto: Koen de Lange

Bedrijvenrubriek



Aanbouw
 Verbouw
   Restauratie
     Renovatie
      Onderhoud
        Schilderwerk

www.alexandriabv.nl
9.2/10

Gemiddelde beoordeling

Gemiddelde uit 31 beoordelingen

Haaglanden Huisdieren Crematorium
(Advertentie)

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
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WAAKS!

Hondenbezitters lopen vaak buiten en zijn zo de ogen en oren

van de buurt. U herkent vaak sneller dan andere bewoners afwij-

kende omstandigheden. Met het project WAAKS! benadert de ge-

meente Den Haag hondenbezitters met de vraag of ze verdachte

of risicovolle situaties aan gemeente of politie door willen geven.

Het doel van uw inzetbaarheid als hondenbezitter, is oplettend te

zijn wat er in uw leefomgeving anders is dan normaal. Denk hier-

bij aan leefbaarheidszaken zoals kapotte straatverlichting, loslig-

gende tegels, afval op vreemde plaatsen. Maar ook voertuigen

die lang niet zijn verplaatst waardoor het groen door de velgen is

gaan groeien. Tegenwoordig zijn de lachgaspatronen erg populair

bij de jeugd. De vindplaats van deze patronen geeft vaak een sa-

menkomst van jeugd aan.

Als u hieraan mee wilt doen verplicht het u tot niets! U bepaalt

zelf of u melding wilt doen van wat u ziet. U bent niet verplicht

enige verantwoording af te leggen. Eenvoudige hulpmiddelen

zoals een app geven u de gelegenheid om melding te doen zoals

de app Buiten Beter. U krijgt tijdens een algemene ontmoeting

met andere deelnemers nog uitgelegd wat nou de bedoeling is

van WAAKS!

Het begrip WAAKS! is niet nieuw, daarom is het idee denk ik dan

ook makkelijk uit te voeren. De wijkagenten dragen dan ook een

steentje bij om geïnteresseerden zich aan te laten melden. U kunt

dat doen bij Bibi Hageman van Voorwelzijn. Haar mailadres is:

B.Hageman@voorwelzijn.nl

Inmiddels hebben zich ongeveer 15 personen aangemeld. Uitbrei-

ding zou wenselijk zijn omdat dat dan de spreiding vergroot. Pri-

mair willen wij WAAKS! opstarten in Bezuidenhout-West. Indien

er meer geïnteresseerden zijn in de andere delen van Bezuiden-

hout, houden we daar zeker rekening mee.

Om deel te nemen in het ontwikkelen van dit plan, wordt u uitge-

nodigd om tijdens een creatieve avond mee te denken, om een

leuk logo te ontwerpen en aan te geven wat voor u zo belangrijk

is in uw wijk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het project ui-

terlijk oktober 2019 gaat starten. Dit gaat gepaard met de lande-

lijk campagne ‘Donkere Dagen Offensief’.

We hebben alvast wel een slogan bedacht: 

Leefbaarheid verbeteren = veiligheid vergroten!

Tekst: Peter Hoogeveen

Festival “De beleving”

Het park Vlaskamp in Mariahoeve wordt op zater-

dag 14 september onder de naam “De beleving in

het Haagse Hout” omgetoverd tot een cultureel

festival met muziek van uiteenlopende aard, thea-

ter, dans, circus, allerlei verhalen, kunst en work-

shops. 

Het wordt een manifestatie voor en door Bezui-

denhout, Benoordenhout, Mariahoeve en Marlot.

Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Bewo-

ners van genoemde wijken mogen meedenken,

meedoen en meehelpen aan de uitvoering ervan.

Nadere Informatie kan men inwinnen bij Nicole

Mekel, die het organiseert, via 06-26668727 of op

www.festivaldebeleving.nl. De voorgaande cultu-

rele festivals op 20 oktober 2017 en 20 september

2018 in het Haagse Bos waren, zo vertelde Nicole

Mekel, “Een groot succes”.

Evert-Jan Rusticus en Peter Hoogeveen (Foto: Willem Verheijen) 

Tekst: Carel Wiemers

Het cultureel evenement zoals dat vorig jaar plaatsvond in het Haagse Bos.



uw huis, 

onze zorg!

+31 (0)70 34 74 433  

www.svdmakelaars.nl

makelaars & taxateurs

dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op 06 54720014

Edith Pedicure

Tarwekamp 11 - 2592 XG  Den Haag

T 070 3479169 - E Mekar-sari@outlook.com - W ww.mekarsari.nl

Open van Dinsdag t/m Zondag 17.00 tot 21.00 uur

Geniet van de echte smaak 

van de indonesische keuken

Restaurant, Afhaal, Catering

Dagopvang en

buitenschoolse opvang

  Avonturen beleven, 

themagericht met 

verschillende activiteiten

  Ervaren medewerkers met 

liefde voor de kinderen

  Ontwikkelingsgerichte 

activiteiten zoals 

muziekles, dansen en 

babymassage

  Gezonde voeding met 

aanbod warme maaltijden

…en nog zoveel meer!

Zo aan de van der Wyckstraat

Van der Wyckstraat 12

2593 XB Den Haag

Meer informatie

of rondleiding?

Maak online een

afspraak of bel

06 15 58 79 99

www.zokinderopvang.nl

Uitlaatservice voor uw hond

Zoekt u een betrouwbare uitlaatservice voor uw

honden de omgeving van Bezuidenhout? 

Bel Lenny 06-45021083 - www.lenny-dogservice.nl
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Wat is de Speel-O-Theek eigenlijk? Coenen legt uit: “Boeken

leen je bij de bibliotheek, speelgoed bij de Speel-O-Theek.

Voor € 20,- per jaar mag je per keer dat je langskomt 

4 stuks speelgoed lenen voor drie weken. En je hebt de mo-

gelijkheid om dat met nog eens 3 weken te verlengen. De

Speel-O-Theek draait volledig op vrijwilligers. Wij lenen het

speelgoed uit, nemen het in, verzorgen het en houden de

administratie ervan goed bij. Wij kunnen ons volledig be-

druipen en zijn niet afhankelijk van een organisatie. Wel

van een locatie. En hoe leuk is het dat wij nu op woensdag-

en vrijdagochtend van 9.30-11.30 uur open zijn op een plek

waar veel kinderen komen spelen!”

“Onze vorige locatie voldeed niet aan onze wensen. In een

toevallig gesprek met het Wijkberaad bleek dat wij wel

naar de Bezuidenhut mochten. Met als mededeling ‘Als jul-

lie ja zeggen, dan moet je het zelf organiseren. Jullie zijn

van harte welkom.’ En toen heb ik direct ja gezegd”, vertelt

een enthousiaste Coenen. Die spontane actie van Coenen

heeft haar wel een slapeloze nacht bezorgd, want ja, waar

begin je aan. “Maar, het moet gezegd worden, samen met

de vrijwilligers, het Wijkberaad en de beheerder van de Be-

zuidenhut waren we er snel uit en hebben we goede af-

spraken gemaakt. En de verhuizing verliep eigenlijk ook

heel grappig. Ik had een auto vol met dozen speelgoed en

keek ertegenop om alles daar weer uit te laden. Maar zie

daar op het veld: sportende scholieren van het Mondriaan.

En ik dacht, ik waag het erop. Resultaat is dat zij als sport-

oefening in een verhuistreintje alle dozen naar binnen heb-

ben gebracht”.

De Speel-O-Theek voorziet in een behoefte. Koenen: ‘Steeds

meer mensen willen minder spullen zelf hebben, maar wel

weer leuk speelgoed voor de kinderen. Dan is lenen een

mooie oplossing. Maar ook grootouders die hun kleinkinde-

ren over de vloer krijgen zijn van harte welkom. Iedere keer

kunnen zij ander speelgoed neerzetten voor de kinderen. En

wij kunnen iedereen van leuk advies voorzien over speel-

goed. Wij horen namelijk zo veel verhalen van ouders en

kinderen over wat wel leuk is om mee te spelen en wat

minder aanslaat. Hopelijk leidt onze nieuwe locatie tot

meer leden en misschien ook meer vrijwilligers. Dat laatste

zou fijn zijn, want dan kunnen we misschien vaker of langer

open, bijvoorbeeld ook in de schoolvakanties. Dat is wel een

vurige wens, want niet iedereen is dan op vakantie”.

Meer informatie over de Speel-O-Theek op internet:

https://bezuidenhout.nl/bezuidenhut/speel-o-theek-alge-

meen/

Speel-O-Theek is verhuisd naar 

de Bezuidenhut
Jarenlang was de Speel-O-Theek te

vinden bij het CJG, het consultatiebu-

reau. Eerst aan de Koningin Sophie-

straat en de afgelopen twee jaar op

de eerste verdieping van het CJG aan

de De Carpentierstraat. Nu is de Speel-

O-Theek verhuisd naar de Bezuiden-

hut. Lucy Coenen, vrijwilliger en één

van de dragende krachten achter de

Speel-O-Theek, is daar erg blij mee.

Tekst: Mark Hoogland Foto: Robert Boer



Pan is een café-restaurant, met veel liefde
voor goed en lekker eten, mooie wijnen, 

speciale bieren én met een 
groot zonnig terras!

Open voor lunch, borrel & diner.

www.cafepan.nl
Louise de Colignystraat 53 - 070 381 40 14

Shellac verwĳderen

Manicure

Manicure met lakken

Pedicure

Spa pedicure

Theresiastraat 84

2593 AR  Den Haag

Ingang Dokkoonspa

Openingstijden: di t/m zat

10.00 tot 19.00 uur

T +31 627 181 289

F Songkran Thai Spa Pedicure

Theresiastraat 84

2593 AR  Den Haag

T +31 645 194 49 50

E dokkoonspa@gmail.com

W www.dokkoonspa.nl

Rug, nek en 

schoudermassage

45 minuten € 40,-

Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR  Den Haag

070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

DE BARBECUE 

SPECIALIST VAN

HET BEZUIDENHOUT

Traiteurslagerij Ammerlaan
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Big Apple Bezuidenhout

Je zou haast denken dat de bedenkers van de straatnamen in Bezui-

denhout-Oost een vooruitziende blik hadden. Ze vernoemden een

van de langere straten naar de man die bijna twintig jaar de baas

was in het zeventiende-eeuwse Nieuw-Amsterdam, het huidige

New York: Peter Stuyvesant. Mocht deze gouverneur na een reis met

de tijdmachine en een ritje met tram 6 in pakweg 2030 op het naar

hem genoemde plein belanden en dan door zijn straat richting de

Laan van Nieuw Oost-Indië wandelen, dan zou hem zomaar het ge-

voel kunnen bekruipen weer helemaal thuis te zijn: in Manhattan.

Boven de twee- of drie lagen van de oude huizen van Bezuidenhout

zijn dan een stel wolkenkrabbers uit de grond geschoten die Anna

heten en de plaats van het – vooral achteraf – tamelijk bescheiden

ministerie van Sociale Zaken bij het station Laan van NOI innemen.

Waar zijn straat uitmondt op de Laan van Nieuw Oost-Indië zou

Stuyvesant zijn jas nog eens dicht om zich heen trekken tegen de

kille wind die vanuit de kieren tussen de wolkenkrabbers door de

laan jaagt. Zonlicht hoeft hij niet te verwachten in de massieve

schaduw die de torenflats over dit deel van Bezuidenhout werpen.

Voor hem gaat stapvoets een eindeloze stroom auto’s beide kanten

op. Stuyvesant wil wel eens weten of de straat aan de overkant van

de Laan ook nog naar hem vernoemd was. Maar oversteken is er op

deze plek echt niet bij! Als je dan van je wijk een echt Manhattan wil

maken, leg dan ook meteen een metro aan, schiet door zijn hoofd.

Take the A-train to NOI.

Gelukkig weet hij even verderop bij een kruispunt een zebrapad te

vinden, al valt het nog niet mee om daar te komen tussen de auto’s

die overal dubbeldik geparkeerd staan. Aan de overkant wacht hem

een teleurstelling: de kade die daar langs een drooggevallen beek

loopt, draagt niet zijn naam. En het restaurant dat hij al vanaf de

overkant van de straat had gezien staat leeg, net als de huizen langs

de kade. Stuk voor stuk dichtgetimmerd: klaar voor de sloop. Ervoor

staat een groot bord met glanzende plaatjes van nog meer wolken-

krabbers, die pal tegenover hun voorgangers gaan verrijzen. Central

Innovatie District? Anna II? Het zegt Stuyvesant niks. Geen Central

Park. Maar wat ziet hij daar op een verkeersbord? World Trade Cen-

tre! Gewoon even rechtdoor lopen. In Big Apple Bezuidenhout voelt

Stuyvesant zich helemaal thuis.
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Het kunstwerk uit de vorige opgave

is te vinden in de binnentuin van

het, Centre Court gelegen aan de

Juliana van Stolberglaan/hoek

Louise Henriëttestraat. Het bleek,

gezien het aantal inzendingen, best

een moeilijke vraag. De winnaar

van de boekenbon van Primera in

de Theresiastraat is geworden: 

Marius Koster. De bon kan worden

opgehaald in het wijk- en diensten-

centrum, Johannes Camphuijs-

straat 25.

Hoe goed kent u de wijk? Weet u waar de bijge-

voegde afbeelding te vinden is? 

Stuur uw oplossing per mail 

(bezuidenhoutnieuws@gmail.com) naar de redactie

en maak kans op een Primerabon, beschikbaar ge-

steld door Primera in de Theresiastraat.

Kort
■ ■ ■  Zaterdag 13 juli vindt het Bezuiden-

houtse Kampioenschap Voetbal plaats in

het koningin Sophiepark. Jongens en meis-

jes van 4 t/m 12 jaar uit de omgeving zijn

van harte welkom. Inschrijven kan per per-

soon of per team (5 spelers) via de site so-

phiepark.nl. Het toernooi begnt om 12.30

uur en eindigt om 18.00 uur, Inclusief prijs-

uitreiking. 

■ ■ ■  De werkgroep muziek organiseert

ook dit jaar zomerconcerten op het terras

van de Bezuidenhut op het Spaarwaterveld.

Bij het eerste ootreden op 26 mei waren 60

enthousiastelingen aanwezig. Op zondag 9

juni treedt gitarist gitarist Robby Alberga

op. Meer optredens op de zondagen 23 juni

(trio Beijersbergen), 7 juli (Background

Gents Duo), 8 september (Mama Waan) en

22 september (Woodstreet Big Band). Alle

concerten duren van 14.00 uur tot 15.15 uur.

De toegang is gratis.

■ ■ ■  Agenda bibliotheek Haagse Hout.

Maandag 1 juli: filmavond Intouchables

(17.30 uur), woensdag 3 juli: workshop zorg-

verzekering (09.00 uur), donderdag 25 juli:

zomeratelier 'schrijven met een ganzenveer'

(14.30 uur), woensdag 31 juli: Hallo Rem-

brandt! (13.45 uur). Nadere info: www.bibli-

otheekdenhaag.nl.

Voor meer actuele informatie: 
www.bezuidenhout.nl
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Wel kan ik me nog goed herinneren dat wij op de lagere

school een keer met de hele klas naar de Waalsdorper-

vlakte zijn gelopen. Dat was voor mij destijds indrukwek-

kend omdat het een uitje met school was, maar vooral heel

belangrijk omdat mijn vader de oorlog heeft meegemaakt.

En met mijn vader nog wel meer vaders en opa's van klas-

genoten. Daarom is mijn generatie zich wat meer bewust

van de Tweede Wereldoorlog, want door die directe ervarin-

gen leefde het ook meer. Des te moeilijker is het voor Indi-

sche Nederlanders te begrijpen dat er zo weinig

bekendheid is rondom 15 augustus 1945. 

Mijn vader sprak weinig over de oorlog, en mijn moeder is

in 1945 geboren dus wat zij weet zijn de verhalen van haar

ouders. Maar ook haar ouders spraken weinig over wat er

gebeurd was. Je ging verder met je leven, dat werd ook van

hen verwacht in Nederland; je hield je gedeisd en je sprak

niet over dat verleden zodat je in Nederland een rustig en

onbezorgd bestaan kon opbouwen. 

Mijn vader is getrouwd met een meisje uit Indonesië, gebo-

ren in Bandung, Nederlands-Indië. Op 8-jarige leeftijd is zij

met haar ouders naar Nederland gekomen. Mijn moeder

vertelde vroeger vaak over wat zij nog wist, als kind van 8

jaar, hoe het was, drie weken op een boot reizen naar Ne-

derland. Eenmaal aangekomen in Nederland kwamen zij

terecht in Markelo, in de winter, zonder winterkleding in

een soort houten vakantiehuisje met een kacheltje. In die

tijd hadden we nog van die bitterkoude winters. Er werden

wel dekens en dergelijke uitgedeeld, maar hoe vreemd

moet het zijn geweest in die tijd wanneer je uit de tropen

getrokken werd. Het was namelijk een bittere keus en geen

"aanbieding" om naar Nederland te komen. Het was je

oude leven in Indonesië opgeven en een soort arbeider

Het Indisch monument aan

de Waterpartij, waar jaarlijks

de nationale herdenking

plaatsvindt.

Veel mensen zullen zich dit afvragen en sommige Indische Nederlanders kunnen zich hieraan storen.

Waarom is de Tweede Wereldoorlog zo bekend en waarom kent men de capitulatie van Japan niet? Die

wordt toch ook besproken tijdens de geschiedenislessen op school? Maar niet heel expliciet, weet ik uit

eigen ervaring. En als ik eerlijk ben, was ik daar in die leeftijd ook niet erg mee bezig. 

Waarom hangt ook in
op 15 augustus? 

Herdenking Japanse capitulatie

Tekst: Esther Nijhoff Foto’s: Koen de Lange
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15 augustus 1945 - De Japanse keizer Hirohito be-

sluit tot capitulatie, de Tweede Wereldoorlog is

voorbij.

Het Haagse monument, pal tegenover het Indisch monument. 

worden onder de Indonesiërs, of alles opgeven en met een

koffer of dekenkist, gevuld met je meest waardevolle spul-

len op een boot naar Nederland emigreren waar een beter

leven beloofd wordt. 

Zoals bij veel mensen die de oorlog direct of indirect heb-

ben meegemaakt, merk je dat er nog heel veel pijn is. Soms

verwerkt maar vaak ook helemaal niet verwerkt. Na de ca-

pitulatie van Japan op 15 augustus 1945 werd op 17 augus-

tus 1945 de onafhankelijke Indonesische Republiek

uitgeroepen. Indonesische jongeren begonnen wraak te

nemen op de Nederlanders: de Bersiap-periode. Deze peri-

ode werd vaak als veel zwaarder ervaren voor Indische Ne-

derlanders en Nederlanders die tijdens de Tweede

Wereldoorlog in Nederlands-Indië gestationeerd waren. Dit

was een oorlog op zich. 

Toen mijn moeder bezig was erkenning te verkrijgen voor

wat er gebeurd is, omdat haar vader in een jappenkamp

heeft gezeten, kwam er bij haar ook oud zeer boven. Voor

die erkenning moet je namelijk nogal wat doen. Je hebt ge-

tuigen nodig, die heeft mijn moeder niet meer, en je moet

een gesprek aangaan dat zomaar vijf uur van je dag in be-

slag kan nemen. De mensen van deze organisatie vragen je

het hemd van het lijf over deze periode van ellende. Je moet

diep in het verleden duiken en dus ook diep in je emoties

zoeken naar antwoorden. 

Van alles wat je nog weet van je ouders, vanuit jezelf, willen

ze details weten. Kunt u zich voorstellen hoe het moet zijn

om ellendige ervaringen die je ergens in je hoofd gepar-

keerd hebt op te rakelen, alleen om een beetje erkenning te

krijgen voor wat er gebeurd is? Deze erkenning houdt in dat

je misschien recht hebt op een vergoeding voor het leed dat

geleden is. Veel Indische Nederlanders hebben dit ook ge-

kregen maar veel ook niet omdat er niet genoeg "bewijs"

kan worden geleverd. 

Nu gaat het vaak niet eens meer om die vergoeding maar

veel meer om die erkenning op zich. Het komt ook vaak ge-

noeg voor dat er geen vergoeding of zelfs geen erkenning

gegeven wordt. De eindbeslissing hierover wordt gemaakt

op basis van feitjes en cijfertjes en er wordt niet meer geke-

ken naar de mens erachter, en dat is heel lastig te verteren.

Mijn moeder heeft gelukkig wel de erkenning gekregen,

wat toch een stukje rust geeft.

Ieder jaar op 15 augustus wordt de capitulatie van Japan

herdacht bij Het Indisch Monument bij de Scheveningse

Bosjes. 

Op 4 mei is er ook een dodenherdenking bij het Haags mo-

nument voor de gevallen Haagse bewoners, deze kunt u

vinden tegenover Het Indisch Monument.

Wanneer u 15 augustus dus een aantal vlaggen ziet hangen

in onze buurt, weet u waarom. 

 onze wijk de vlag uit 



Dierenzorg ‘Haagse Hout’
Hondenuitlaatdienst

&
Kattenzorg aan huis

Bel voor meer informatie naar: 

Lotte: 06-820 466 10 - Piet: 06-504 356 70
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De ecologen Roland-Jan Buijs en Naomi Huig van Buijs Eco Con-

sult beklommen de afgelopen maand een 25-tal Bezuidenhoutse

daken om daar – met behulp van een kooi en een struikeldraad –

broedende meeuwen te vangen en van een gekleurde ring te

voorzien. Door die "enkelband" kunnen de meeuwen voortaan

worden gevolgd en zo kan onder meer worden vastgesteld of de-

zelfde meeuwen jaarlijks terugkeren om hier te broeden en of zij

ook de dieren zijn die de vuilniszakken openscheuren. Uit het on-

derzoek moet ook blijken of de meeuwennetten echt helpen om

de dieren de wijk uit te krijgen.

Maatregelen

Met een deel van het wijkbudget is een werkgroep vorig jaar be-

gonnen met maatregelen tegen meeuwen. Nepeieren in nesten,

fluit- en spiegellinten en vliegers op daken bleken allemaal niet te

werken. Van het aanbod om (tegen een gereduceerd tarief) net-

ten op het dak te laten aanbrengen, maakten dit jaar 117 wijkbe-

woners graag gebruik. Dat geldt ook voor de beter tegen

meeuwen opgewassen gele vuilniszakken. Die zijn voor alle be-

woners van Bezuidenhout nu zowel in het stadsdeelkantoor als

het wijk- en dienstencentrum gratis verkrijgbaar.

Het onderzoek van Roland-Jan Buijs en Naomi Huig moet duide-

lijk maken waar de plaaggeesten precies vandaan komen en wat

er echt tegen helpt. Zo weten de ecologen dat meeuwen hun

voedsel vaak op grote afstand van hun broedplaats halen (zie

kaart). Het kleurring-onderzoek kan inzicht geven in waar de

broedende meeuwen uit Bezuidenhout hun voedsel halen. 'En wij

zijn ook benieuwd of de meeuwen die de overlast met vuilniszak-

ken veroorzaken dezelfde meeuwen zijn of van elders komen', ver-

telt Naomi Huig. Vorig jaar werden Buijs en Huig door de

gemeente al in andere wijken ingezet om meeuwen te ringen en

voorlichting te geven aan Hagenaars die slachtoffer waren van

meeuwenterreur. 'De gemeente wil ook weten welke oplossingen

echt effect hebben. Bezuidenhout wordt in dat verband be-

schouwd als pilot.'

Netten tegen meeuwenplaag 

moeten zich bewijzen

Meer dan honderd bewoners van Bezuiden-

hout hebben netten op hun daken laten aan-

brengen als nieuw middel tegen overlast

veroorzakende meeuwen. Ecologen onderzoe-

ken of dat echt helpt tegen de meeuwenplaag.

Tekst: Roeland Gelink 

De aanvliegroute van meeuwen vanuit het zuiden naar het noorden. Door

de Bezuidenhoutse meeuwen te ringen, kan worden vastgesteld of de-

zelfde meeuwen terugkeren naar onze wijk.



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. Met of zonder uitvaartpolis, maar altijd met aandacht en tijd voor een mooi afscheid.

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 - Bezuidenhoutseweg 215, 2594 AK  Den Haag



Nieuwe stadsdeeldirecteur is een vrouw 

met bijzondere hobby’s
Sinds februari heeft het stadsdeel Haagse Hout een nieuwe directeur. Hoogste tijd voor een kennisma-

king. Wie is Debora Lootsma en wat is haar visie? Een interview met een vrouw die verrassende dingen

doet in haar vrije tijd.

Tekst: Paul van Riel Foto’s: Willem Verheijen

Kunt u iets vertellen over uzelf en over waar u voor staat?

Ik ben 47 jaar en woon in Krimpen aan de IJssel. Heb in ver-

gelijkbare functies acht jaar voor de gemeente Den Haag

gewerkt en daarna elf jaar voor de gemeente Rotterdam.

Onder andere als gebiedsdirecteur Kralingen-Crooswijk,

een vergelijkbare functie met die van stadsdeeldirecteur

Haagse Hout. Ik heb in het verleden ook met asielzoekers

en gedetineerden gewerkt. In Utrecht heb ik culturele an-

tropologie gestudeerd en in Rotterdam bestuurskunde. Ik

ben een generalist die breed kijkt en graag schakelt tussen

theorie en praktijk. Als het nodig is, dan steek ik graag de

handen uit de mouwen. Ik ben twee keer getrouwd, eerst

met een man en nu met een vrouw. Ik heb een dochter van

10 uit mijn eerste huwelijk en heb een co-ouderschap met

mijn ex-man. Ik houd van hardlopen. Ik zou dit jaar de City-

Pier-City Loop gaan doen, maar die werd vanwege het

slechte weer helaas afgelast. In mijn vrije tijd treed ik wel

op als stand-upcomedian.

Waarom hebt u voor deze baan gekozen? Kende u Haagse

Hout al?

Ik heb vooral voor deze baan gekozen vanwege de inhoud

van het werk en het werken in de wijken samen met men-

sen. Ik ken Haagse Hout nog niet zo goed, maar mijn eer-

ste indrukken zijn positief. Het stadsdeel is heel gevarieerd,

ruim opgezet met veel groen. Je komt hier allerlei Hage-

naars en Hagenezen tegen. Ze zeggen wel niet voor niets:

het is Den Haag in het klein. 

Het leuke van deze functie is niet alleen dat je de schakel

bent tussen het stadsdeel en het stadhuis, maar vooral ook

het contact met de bewoners en de afwisseling. De ene

keer spreek ik een bewoner die zich boos maakt over een

losliggende stoeptegel, de andere keer is het overleg op

hoog niveau over de invulling van het miljoenenproject

CID (Central Innovation District). Heel divers dus allemaal.

Zou een stadsdeeldirecteur niet in het stadsdeel of op zijn

minst in de stad Den Haag moeten wonen?

Dat is idealiter ook zo, maar dat hebben ze dan fout ge-

daan, haha; want ik ga niet verhuizen. Dat is vooral van-

wege mijn dochter die op de basisschool zit. Mijn gezin is

belangrijk voor mij, ik wil mijn dochter graag een zo stabiel

mogelijke basis geven, daarom blijf ik in Krimpen wonen

en ben dus een forens. Ik reis meestal met de trein of met

de Randstadrail. Daarnaast fiets ik 1 á 2 keer in de week op

mijn speed pedelec naar het Bezuidenhout.

U hebt diverse functies in Rotterdam en Den Haag gehad. 

Ervaart u een verschil in de werkcultuur tussen die twee

steden?

In Rotterdam zijn ze wat directer, meer recht voor zijn raap,

en in Den Haag wat meer weloverwogen, rustiger. Prettig

vind ik dat er hier minder haantjesgedrag is.

Als ik kijk naar uw cv op LinkedIn, zie ik dat u al veel ver-

schillende banen hebt gehad, waarvan sommige niet zo

lang. Hoe lang blijft u in Haagse Hout?

Ik ben geen jobhopper. Die wisselingen kwamen enerzijds

doordat ik relatief snel carrière heb gemaakt, anderzijds

door verschillende reorganisaties die ik heb meegemaakt.

Mijn voorgangster heeft hier zeven jaar gewerkt. Ik hoop

hier toch zeker vijf jaar te blijven. Dat vind ik niet meer dan

passend in een dergelijke functie.

Wat is uw visie op de ontwikkelingen in de wijk en ver-

schilt die van die van uw voorgangster Lilianne Blank-

waard?

Dat laatste vind ik lastig om aan te geven, dat kun je beter

aan mijn team vragen of aan het wijkberaad. Ik neem aan

dat men niet een exacte kopie van Lilianne wilde. Ik breng

veel ervaring mee, maar ben er blanco ingestapt en heb nu

nog geen duidelijke visie. Ik wil eerst de bewoners, de on-

dernemers, de ambtenaren, de vraagstukken en de wijken

en buurten beter leren kennen. Ik lees de dossiers en bouw

mijn netwerk in het stadsdeel op. Het wijkberaad vind ik

heel belangrijk. Participatie van bewoners is er niet voor

spek en bonen. Ik probeer toegankelijk te zijn en maatwerk

te leveren. 
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Thomsonlaan 113 Den Haag

+31 (0)70 36 02 922

De Eerensplein 8 Den Haag

+31 (0)70 30 40 141

www.are.nl

De NVM makelaar voor 

het vinden van een 

een passende woning
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Ik ben een generalist en heb op hoofdlijnen verstand van

sociale, fysieke, veiligheids- en andere vraagstukken.

Hoe kijkt u naar de ontwikkeling van het CID, de grote

woontorens die in de wijk gaan verrijzen? Tast dat het ka-

rakter van het Bezuidenhout niet aan?

De gemeente heeft gekozen voor meer woningen in de stad

en dan niet verspreid over de hele stad, maar geconcen-

treerd in het CID. Dat is een politieke keuze, daar ga ik niet

over. Uiteraard roepen de plannen vragen op bij de bewo-

ners: hoe gaat het met de voorzieningen zoals parkeer-

plaatsen, scholen, speelplekken etc. nu er zoveel mensen

bijkomen? Prima dat bewoners en het wijkberaad meeden-

ken en hun twijfels en zorgen delen. Mijn rol is te weten

wat er bij de bewoners speelt en dat door te geven aan het

stadhuis. Het Bezuidenhout heeft een actief wijkberaad,

het heeft met de LER (Leefbaarheids Effect Rapportage) een

prachtig en belangrijk instrument.

De basisscholen in de wijk hebben nu al een capaciteitspro-

bleem, dat zal nog groter worden als straks al de nieuwe

bewoners komen. Hoe gaat u dat aanpakken?

Ik begrijp de zorgen. Met de komst van het CID worden er

ook veel extra leerlingen verwacht. De gemeente heeft een

wettelijke taak om te zorgen voor voldoende en adequate

onderwijshuisvesting. Ik weet dat wethouder Saskia Brui-

nes, die naast stadsdeelwethouder voor Haagse Hout ook

wethouder onderwijs is, druk bezig is met het opstellen van

een integraal huisvestingsplan voor de hele stad. Dit geeft

een beeld van de investeringen in onderwijshuisvesting de

komende tien jaar. Daarbij worden er prognoses gemaakt

van het aantal leerlingen op wijkniveau en een vertaling

daarvan naar het bestaande scholenaanbod. Er wordt ook

gekeken naar de groei en de vervangingsopgave in Haagse

Hout. Schoolbesturen bepalen overigens zelf hoeveel leer-

lingen ze aannemen. Bij uitbreiding van leerlingaantallen

wordt ook eerst naar leegstaande schoolgebouwen geke-

ken, want nieuwbouw is een proces van de lange adem. 

Kunt u zeggen wat uw politieke kleur is?

Dat vind ik niet relevant. Ik heb wel een politieke kleur,

maar in mijn werk moet ik neutraal zijn. Ik moet omgaan

met mensen van elke politieke gezindte. In mijn werk ben ik

een intermediair, mijn politieke kleur mag daarin geen rol

spelen.

Wat kunnen bewoners, winkeliers en ondernemers zoals

bijv. zzp'ers van u verwachten?

Ik heb in deze afgelopen drie maanden al best veel mensen

gesproken, maar natuurlijk nog lang niet iedereen! De ko-

mende tijd wil ik graag nog meer mensen ontmoeten en

spreken om te weten te komen wat voor hen belangrijk is

en dat dan mee te nemen in mijn visie en aanpak. Ik ben

wel iemand die daar de tijd voor neemt. Ik ben een observa-

tor. 

Een observator die optreedt als stand-upcomedian?

Ja, ik treed zo nu en dan op als Debby Lost, mijn artiesten-

naam en mijn alter ego. Eigenlijk ben ik van nature een

beetje verlegen. Maar op het podium (en natuurlijk ook in

mijn werk!) sta ik in de spotlights voor grote groepen men-

sen. Als stand-upcomedian geef ik vanuit het observeren

mijn verwondering en mijn analyses op een humoristische

manier weer. Dat gebeurt trouwens met de nodige zelfspot.

Ik zeg dan bijvoorbeeld: ‘Eigenlijk zou ik wel wat mogen af-

vallen, ik ben een klein beetje te dik. En ik houd ook gewoon

van dunner. Nou ja, van Döner kebab dan, hahaha’.

Ik heb begrepen dat u ook wat met hebt met straatcultuur

en dat u manager van het stedelijk meldpunt graffiti bent.

Ja, ik houd van cultuur in de breedste zin, niet alleen van

een klassiek concert maar ook van hiphop en Street art. Ik

ben in mijn vrije tijd voorzitter van het bestuur van HIJS (Hi-

phop In Je Smoel). Bij het meldpunt graffiti kunnen pandei-

genaren ongewenste illegale graffiti melden, die dan door

de gemeente wordt verwijderd. Maar er is ook legale graf-

fiti, die vaak best mooi is. 

Oh Haagse Hout 
Toen bekend werd dat Debora Lootsma de nieuwe stads-

deeldirecteur zou worden van Haagse Hout, werd zij tijdens

een “relatieavond” in december 2018, aan de aanwezige ac-

tieve vrijwilligers, bestuursleden van de wijkberaden en me-

dewerkers van het stadsdeelkantoor voorgesteld. Zij bracht

toen, geheel onverwacht een ode aan Haagse Hout, gezon-

gen a capella op de wijs van “Oh Oh Den Haag”. Hier de

tekst van de ode van Debora Lootsma aan Haagse Hout: 

Ik zou best nog wel een keertje, in de toekomst, in Haagse

Hout wel willen werken 

In Benoorden- of Bezuidenhout, maakt mij niet uit, Maria-

hoeve of Marlot 

Mensen zeggen wel “bekakt” of soms ook “suf”, maar ik

vind Haagse Hout echt helemaal het einde 

Ja ik, ik vind het mooi, met bos en park, maar ook echt

stad en steeds meer hip en hot 

Oh Haagse Hout, het mooiste stadsdeel van heel de wereld 

Vanaf Centraal dwars door ‘t Hout, tot Wassenaar 

Oh Haagse Hout, je bent mijn mooie dame en toch ook

mijn stoere kerel 

Je bent mijn wereld, want zonder jou hier in m’n leven

voelt alles altijd leeg en koud en naar

(Vervolg van pagina 21)
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Voedselafval en -verspilling kost geld en planeet (voedsel dat wel

wordt verbouwd, getransporteerd, verkocht, maar niet geconsu-

meerd en dan bij huisvuil belandt). In Nederland gaat het om 30

kg en € 150 per persoon per jaar. Zonde toch?

Ook als er geen GFT in de wijk wordt opgehaald zijn er andere

manieren om voedselafval te verminderen, bijvoorbeeld:

n   Iets bewuster inkopen doen van voedsel 

      (wat, hoeveel, wanneer).

n   Stronken van prei, broccoli etc. 

      kun je schillen en nog gewoon eten.

n   Wormenbakken en Bokashi: geur- en reukloos composteren 

      en mest voor tuin en planten van jezelf of buren 

      (Compostbakkers)

n   Zelf GFT inleveren op steeds meer buurtinleverpunten 

      (Compostbakkers, kaart)

n   Met je buurtgenoten zelf een buurtcomposteer initiatief 

      beginnen (Compostbakkers)

n   No Food Wasted: app die je informeert over voedsel in de

      buurt dat tegen houdbaarheidsdatum aanzit en beschikbaar

      wordt gesteld (No Food Wasted)

n   Receptenzoeker: ingrediënten over? Hier vind je er een 

      lekker recept bij (receptenzoeker)

n   Horeca- of ander organisch bedrijfsafval, zet een cirkel op 

      (Haagsche Schil)

En dat is nog maar het begin. Veel plezier! Via deze links vindt u

meer informatie:

Compostbakkers: https://decompostbakkers.wordpress.com/ (in-

clusief kaart met inleverpunten)

No Food Wasted: http://www.nofoodwasted.com/

Receptenzoeker: https://www.voedingscentrum.nl/recepten/re-

ceptenzoeker/zoekresultaten.aspx

Haagsche Schil: https://haagsche-schil.nl/about/

Tango in wijkcentrum Bezuidenhout-West

In een eerder nummer hebben we u beloofd om meer te ver-

tellen over de tango-les in het wijkcentrum. Avi Avital ver-

zorgt samen met zijn vriendin elke donderdag een

tango-avond onder de naam Mi Bario (mijn wijkje). Avi

begon al op zijn zesde met dansen. Het mooist aan de tango

is de bandoneon, de muziek spreekt direct tot het hart.

Tango is een dans die ter plekke geïmproviseerd wordt met

de bedoeling dat je je partner op zijn voordeligst laat uitko-

men. Avi hoopt u te ontmoeten in wijkcentrum Bezuiden-

hout-West; elke donderdag tussen 18.30 uur en 19.30 is er

gratis les voor wijkbewoners; daarna is het vrij dansen en dit

kost € 5,-. 

Mozaïekgroep gaat weer aan de slag

Zoals elk jaar vindt de Buitenspeeldag plaats op het Hendrick Hamelplant-

soen; het duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Dit jaar hebben we veel spelletjes

om te doen. Alle vrijwilligers zijn er klaar voor om er een gezellige en fees-

telijke dag van te maken. We nodigen alle kinderen uit Bezuidenhout-West

uit om hiernaartoe te komen. Vriendelijk verzoek aan alle autobezitters om

hun auto die dag niet op het Hendrick Hamelplantsoen te parkeren.

In de zomer kunt u ook weer komen kijken in het wijkcentrum.

De mozaïekgroep gaat twee bollen mozaïeken, die we van zie-

kenhuis Bronovo hebben gekregen. Als u het ook leuk vindt om

te mozaïeken, dan kunt u zich opgeven bij het wijkcentrum aan

de Jan van Riebeekplein 90 bij Helen Baun of Jaap de Wit, tel.

070 2052550.

Buitenspeeldag van vorig jaar.

Creatief met voedselafval

Heb je organisch of voedsel afval? Geen probleem!

Tekst: Wouter Kersten (TU Delft) in samenwerking met LUC, die onderzoek deden in Bezuidenhout West
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Reporters doen verslag van wijkfeest

Al vanaf het begin van dit schooljaar is

de reportersgroep actief en doen de re-

porters wekelijks allemaal leuke activi-

teiten. De groep bestaat uit kinderen

van 7 t/m 12 jaar oud, die in en rond de

wijk wonen. Zij leren allerlei leuke din-

gen omtrent journalistiek en sociale

media. Afgelopen maand heeft het

wijkfeest plaatsgevonden en natuurlijk

waren de reporters erbij om een aantal

aanwezigen te interviewen. Zo is de

stadsdeeldirecteur bevraagd over wat

zij van het wijkfeest vindt en zijn de

meiden van de rapgroep ‘Hartje Den

Haag’ uitgebreid geïnterviewd over hoe

hun optreden is verlopen. Bij de onthul-

ling van de portrettenroute waren de

reporters er als de kippen bij om zo een

aantal ‘portretten’ te bevragen over wat

zij betekenen voor de wijk.

Op de foto ziet u een paar van onze

topreporters, gewapend met camera,

microfoon en notitieboekje, klaar om

op pad te gaan. In de meivakantie zijn

de reporters ook naar het woonzorg-

centrum Cato geweest om hier samen

met de bewoners verschillende knut-

selworkshops te volgen. In het teken

van Koningsdag zijn er onder andere

prachtige kroontjes gemaakt. Op deze

manier vindt er een nauwe betrokken-

heid plaats tussen jong en oud.

Deze maand gaan we oefenen met het

maken van een documentaire. Het re-

sultaat zullen we uiteindelijk plaatsen

op YouTube.

Voor ideeën of zelf meedoen, meldt u

bij Laura Collard, e-mailadres: L.Col-

lard@xtra.nl of telefonisch bij 070-

2052450. Kinderen kunnen zich ook

aanmelden bij Laura.

Wil je op de hoogte blijven van onze ac-

tiviteiten? Volg ons dan op:

Wat was er aan de hand? 

In deze week viel het Collegebesluit om de

Dak- en Thuislozenopvang vanuit de Fah-

renheitstraat te verkassen naar het nu

door anti-kraak bewoonde kantoorge-

bouw aan de Schenkweg. Dit besluit

kwam voor de bewoners als een donder-

slag bij heldere hemel. In dezelfde week

had het bewonersplatform/de klankbord-

groep Bezuidenhout-West een reguliere

openbare bewonersvergadering. Vanzelf-

sprekend ging een groot gedeelte van deze

avond over deze door de bewoners niet

voorziene ontwikkelingen. In de vergade-

ring gaven bewoners vooral aan ontevre-

den te zijn met de wijze waarop en de

snelheid waarmee het besluit is genomen

en dat hier, ondanks het bestaan van een

klankbordgroep, vooraf geen ruchtbaar-

heid aan is gegeven. Dit geeft het gevoel

dat de gemeente iets te verbergen zou

hebben. De voorzitter van deze groep,

Johan Vogelaar, vond het vooral vervelend

dat er juist bij een besluit met een derge-

lijke impact op de omgeving geen gebruik

is gemaakt om te klankborden, ook al be-

treft het hier een Collegebesluit waarte-

gen niet in bezwaar kan worden gegaan.

Hoe gaat het nu verder?

Wethouder Bert van Alphen heeft de voor-

zitter van de Klankbordgroep en de Stads-

deeldirecteur Haagse Hout uitgenodigd

om hierover met elkaar van gedachten te

wisselen. 

Johan Vogelaar heeft aan de wethouder

gevraagd om vooral transparant te zijn. Hij

zegt hierover: “De Klankbordgroep heeft

gevraagd of er ervaringscijfers beschikbaar

zijn waaruit blijkt óf en zo ja in welke

mate er meer overlastmeldingen zijn ten

opzichte van een reguliere woonsituatie.’

Het doel is om hiervoor beheersmaatrege-

len te kunnen treffen in samenspraak met

de gemeente. Verder is onder meer ter

sprake gebracht dat Bezuidenhout-West

aandacht vraagt voor de overlast die er nu

al is in bepaalde sociale wooncomplexen

in de wijk. ‘Ook het voornemen van het

College om de prostitutiezone te verhui-

zen naar de Lekstraat (waar via de Binck-

horsttunnel een directe verbinding mee is)

kan niet los worden gezien van weer een

element in een toch al kwetsbare wijk met

een mogelijk verhoogde kans op overlast’

aldus Vogelaar. 

De gemeente heeft overigens in de verga-

dering toegezegd dat de zogeheten “Drie-

hoek” (Burgemeester, Politie en Openbaar

Ministerie) bij een besluit tot verplaatsing

van de prostitutiezone de situatie aan de

Schenkweg heroverwogen zal worden.

Voor de woonbestemming van het kan-

toorgebouw dient het bestemmingsplan

te worden aangepast. In de vergadering

van de Klankbordgroep is in ieder geval

het besluit genomen om een zienswijze

hierop in te dienen. 

Reportersgroep Haagse Hout

Dak- en thuislozenopvang op de Schenkweg

Zomaar twee krantenberichten uit de Haagse sectie van het Algemeen Dagblad in
de week van 13 mei geven de bewoners van Bezuidenhout-West reden tot zorgen.



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

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.

Mooie E-bikes, eerlijk advies, super service!

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

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK

BANDEN – A.P.K – BEURTEN

AUTO SERVICE MULDERS

Tandartspraktijk Draisma

Bezuidenhoutseweg 193 - 2594 AJ  Den Haag

070-385 83 82 - www.tandartsdraisma.nl

    

MONTAGEBEDRIJF

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

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

E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!
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Als jong meisje van nog geen 17 jaar had Louise al een keer

eerder, in 1572, haar ja-woord gegeven aan de Franse officier

Charles de Féligny. Het prille geluk was echter van korte

duur. Enkele maanden later kwam haar echtgenoot om het

leven in de wrede Bartholomeusnacht van 23 op 24 augus-

tus van dat jaar. Op instigatie van koningin Catharina de

Médici werden toen duizenden Hugenoten om het leven

gebracht, onder wie ook de vader van Louise. Het huwelijks-

geluk zat haar niet mee. De trouw verbintenis met Willem

van Oranje werd een jaar later (1584) eveneens op geweld-

dadige wijze afgebroken. Haar tweede echtgenoot verloor

in Delft het leven door een kogel uit het vuurwapen van

Balthasar Gerardsz.

De toen 29-jarige Louise liet zich echter niet uit het veld

slaan door het onverwachte verlies van haar twee echtge-

noten. Haar levenslust bleek er in ieder geval niet onder te

lijden. De Française bleef na de dood van Willem van

Orange in de regeringsstad wonen. Op een beminnelijke

manier bewoog zij zich in de Haagse hogere kringen die

haar zeer welgezind waren.

De kans één met het volk te worden was haar echter niet

gegund. De door strenge calvinisten gedomineerde bevol-

king van Den Haag was namelijk minder gecharmeerd van

Louises levensstijl. Hun bedenkingen en afkeuringen staken

zij niet onder stoelen of banken. In toenemende mate er-

gerde de orthodoxie zich aan de manier waarop Louise het

middelpunt was van francofiele Haagse kringen. Geplaagd

door de kritische blikken en openlijk uitgesproken afkeurin-

gen logeerde zij regelmatig aan het Franse Hof. Tot nog gro-

tere ergernis van de anti-Frans gezinde Haagse bevolking.

Uitgefloten door de vanaf de domineeskansel opgejutte

calvinistische burgerij verliet de weduwe van de Vader des

Vaderlands in april 1620 definitief Den Haag. Zij keerde

terug naar haar vaderland, waar zij in de herfst van dat-

zelfde jaar in Fontainebleau overleed.

Louise de Coligny, geliefd bij de Haagse chic,

verguisd door de Calvinistische burgerij

Minzaam van aard en begaafd met een savoir-vivre kwam de 27-jarige Louise, dochter van de Franse ge-

neraal en staatsman Gaspard de Coligny, in 1583 naar de Lage Landen om op 12 april in Antwerpen te trou-

wen met Willem van Oranje. Na Anna van Buren, Anna van Saksen en Charlotte de Bourbon was zij de

vierde en tevens laatste vrouw van de Nederlandse vorst.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers 

De oud en moe gestreden Louise de Coligny (1555-1620)     

De Louise de Colignystraat, die vóór het verwoestende bombardement van maart 1945 in

een rechte lijn liep van de Juliana van Stolberglaan bij de kruising met de Emmastraat

naar de Laan van Nieuw Oost-Indië, is bij de wederopbouw van Bezuidenhout in drie stuk-

ken verdeeld. Het eerste gedeelte begint nu bij de Louise Henriëttestraat en gaat vervol-

gens over in de 2e en 3e Louise de Colignystraat, die verder het oude tracé volgen naar de

Laan van Nieuw Oost-Indië en daar eindigen even voor de Schenkkade.



HEPPY BEPPY
CREATIEVE WORKSHOP

Aanmelden via www.heppybeppy.nl

Ook in Den Haag kun je met 

Heppy Beppy aan de slag en van de 

basisvorm jouw eigen Beppy maken! Karin 

verwelkomt je graag bij de  voor een 

creatieve, leuke en vooral gezellige workshop.

Kijk op www.heppybeppy.nl 

voor de standaard workshopdagen 

waarvoor je je kunt aanmelden.

Op verzoek maken wij ook graag een afspraak 

voor een besloten workshop. Leuk als teamuitje 

 bijvoorbeeld!

Vragen?

E: kaatje@heppybeppy.nl / T: 06-81186432

organiseert samen met de Haagsche Tafel

www.heppybeppy.nl

a

MAAND MAAND MAAND MAAND 

DATADATA Wij verzorgen deze graag voor u, naar keuze

informatie: 070-7370537 of 06-81186432

info@haagschetafel.nl

Inspirerende ruimte huren?
vergadering
workshop
meet-up
high-tea

Theresiastraat 101 - 2593 AC  Den Haag

E-mail: info@destomerijtheresiastraat.nl

Tel. 070 - 383 81 35 - www.destomerijtheresiastraat.nl

DE KROON OP STOOMWERK

STOMEN - BANKHOEZEN - DEKBEDDEN
LEER/SUEDE - VLOERKLEDEN
GORDIJNEN



B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  J U N I  2 0 1 9 29

Duurzaam Bezuidenhout

Het blijft financieel aantrekkelijk om te investeren in zon-

nepanelen. Ook omdat de salderingsregeling voor zonne-

panelen tot 1 januari 2023 ongewijzigd wordt voortgezet.

Dat wil zeggen dat de stroom die je met zonnepanelen op-

wekt en teruglevert aan het net, kunt blijven aftrekken van

je eigen energieverbruik. Na 1 januari 2023 wordt de salde-

ringsregeling geleidelijk afgebouwd. In 2031 ontvang je al-

leen nog maar een vergoeding van de energieleverancier

voor de teruggeleverde zonnestroom. Omdat zonnepane-

len steeds goedkoper worden, is de gedachte, zal het op de

lange termijn ook zonder subsidie financieel interessant

zijn om zonnepanelen te installeren. 

VvE

Ook voor verenigingen van eigenaren (VvE’s) wordt het

aantrekkelijk om zonnepanelen op hun dak te plaatsen.

Vanaf 1 januari 2020 hoeven ze namelijk geen btw meer af

te dragen voor de stroom die ze terugleveren aan het elek-

triciteitsnet. Tegelijkertijd vervalt ook de administratie van

deze btw-afdracht. 

Eigenaren van grondgebonden woningen waren al vrijge-

steld van het betalen van btw over het teveel aan zonne-

stroom dat ze terugleveren aan het elektriciteitsnet. Met

een aanpassing van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR)

van de Belastingdienst komen daar nu ook instellingen en

verenigingen, zoals VvE’s bij. Dat wil zeggen zolang de ver-

enigingen maar onder de 1.345 euro btw per jaar blijven. 

Met de aanpassing van de regeling is de ongelijkheid tus-

sen particuliere woningbezitters en VvE’s nog niet hele-

maal weggepoetst. Ook na de aanpassing krijgen VvE’s de

btw bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen niet

terug, particulieren wel. VvE’s beschikken vaak over grote

platte daken die heel geschikt zijn voor het plaatsen van

zonnepanelen. Maar wellicht is het vooruitzicht op meer

geld en minder rompslomp voldoende om een VvE te be-

wegen in zonnestroom te investeren. 

Een VvE die geen zonnepanelen voor eigen energiegebruik

wil of kan nemen, kan overwegen haar dak ter beschikking

te stellen aan een zonnecoöperatie. Deze legt de zonnepa-

nelen op het dak en levert de opgewekte energie door aan

andere gebruikers. 

Op woensdag 12 juni organiseert de VvE-balie van de ge-

meente een bijeenkomst over onder welke voorwaarden

een VvE haar dak aan derden in gebruik kan geven en wat

dit voor de VvE en de VvE-leden betekent. De bijeenkomst

is bedoeld voor VvE’s met daken groter dan 150 m². De

avond vindt plaats in de Christus Triumfatorkerk en duurt

van 19.15 – 21.45 uur. 

U kunt zich aanmelden met een e-mail aan vvebalie@den-

haag.nl. Vermeld daarin uw naam, adres en de avond waar-

aan u deel wilt nemen.

Besparen

Het isoleren van het dak en de vloer zorgt voor minder

energieverlies en een hoger comfort van de woning. Het

elektriciteitsgebruik kan nog verder omlaag door conventi-

onele verlichting en elektrische apparaten te vervangen

door LED en energiezuinige modellen met A++-labels. Min-

der energieverbruik betekent dat u minder zonnepanelen

nodig hebt. Daarom lijkt het logisch eerst tijd en geld te

besteden aan energiebesparing en pas daarna aan zonne-

energie. Stem in elk geval het aantal panelen af op het

elektriciteitsgebruik dat u in de toekomst verwacht. Tenzij

het uw ambitie is een eigen elektriciteitscentrale te begin-

nen.

De gemeente Den Haag ziet isoleren als een belangrijke

stap in de voorbereiding op gasloos wonen. Met onder

meer een subsidie op dak- en vloerisolatie wil ze woningei-

genaren en VvE’s ondersteunen bij het isoleren van hun

huis. De huidige subsidieregeling loopt tot 1 juli 2019. Maar

ook na die datum zullen er weer subsidies voor dak- en

vloerisolatie beschikbaar zijn. Houd voor de nieuwe rege-

ling de website van de gemeente in de gaten:

https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-wonen-

en-bouwen.htm

Zonnepanelen blijven interessante investering

Met de zomer voor de deur, stijgt ook het aantal zonuren. De bezitters van zonnepanelen wrij-

ven zich al vergenoegd in de handen, want die zien de hoeveelheid zelfopgewekte stroom toe-

nemen. De weifelaars worden onrustiger: zal ik wel of niet? Voor VvE’s lijken de tijden gunstig

om in te stappen. 

(Advertorial)

In de Jacob Mosselstraat is recent geïnvesteerd in zonnepanelen. 



Emmastraat 25a hk. Theresiastraat

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

International sch
ool

VHS Location

Koningin Sophiestraat 24a

2595 TG  Den Haag

+31 (0)70 324 34 53

Van Heutszstraat 12

2593 PJ  Den Haag

+31 (0)70 205 11 41

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

Parkeerplaats(en) te huur vlakbij Station Mariahoeve

In overdekte afgesloten en goed geventileerde parkeergarage.  

Toegang met magneetsleutel. Geschikt voor parkeren of stalling

Van auto/motor/vouwwagen e.d. (niet voor sleutelen).

Ook interessant als u uw auto een aantal maanden niet gebruikt.

Verzekering en wegenbelasting kunnen dan stopgezet worden.

Prijs: v.a. € 49,50 per maand. Info: har100@ziggo.nl of 0615369326

TANDARTS         KRUIZINGA

VOOR EEN MOOI EN GEZOND GEBIT
Persoonlijke aandacht, zorg en advies

Mevrouw Kruizinga heeft nog ruimte in haar 
praktijk voor nieuwe patienten.

070-3268240 – www.tandartskruizinga.nl

Benoordenhoutseweg 229

Gratis parkeergelegenheid achter de praktijk. 
Bus 18-23-28.

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Buurt Preventie Team (BPT) Bezuidenhout

Zoekt vrijwilligers (m/v) om 2x per maand

door de wijk te lopen.

Info en aanmelden via BPT@Bezuidenhout.nl

TUINHULP aangeboden
Voor werkzaamheden in kleine tuin 

of terras of moestuin!

Petra - Tel. 06-270 765 17
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Short
■ ■ ■ The municipality wants to build 2000 new homes

in the area around the Laan van NOI train station. Resi-

dents of Bezuidenhout are worried about getting caught

in high-rise buildings. There will be several residential

tower of 75 meters high; two towers even reach a height

of 125 meters. More high-rise buildings will be realized at

Central Station (Grotiusplaats) and on Juliana van Stol-

berglaan.

■ ■ ■ Intertoys went bankrupt and it was feared that the

toy store in Theresiastraat would close. But it makes a

restart under a different name but with the same owner. 

■ ■ ■ The district police want to use dog owners, because

they are often outside. The police regard those people as

the eyes and ears in the neighbourhood, who can report

suspicious cases through an app group. Those who are

interested can report to B.Hageman@voorwelzijn.nl 

■ ■ ■ The play-o-theek in the neighborhood has moved

to the Bezuidenhut on the Spaarwaterveld. For 20 euro

per year I can borrow toys there, you can borrow 4 pieces

of toys every time for a period of three weeks. 

■ ■ ■ Bezuidenhout has had a new district director for a

few months. It is the link between the town hall and the

residents. An extensive interview with her can be found

on pages 22 and 23.

For more news check 

www.bezuidenhout.nl
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EXPATSPlaces to visit

One of the reasons that I like living in Bezuiden-
hout is that the rest of the city and surrounding
areas are so accessible, but it is rare that I explore
what is available in the area itself. However, a few
weeks ago I had the opportunity to visit the Nati-
onaal Archief, which is next to the Central Station.
The organisation I work for, is part of a cultural
programme and offers events in the evenings
throughout the year. I had never thought about
visiting the Nationaal Archief before, as I expected
that language would be a barrier. It does help if
you do read Dutch, but it is still fascinating none-
theless. 

Our group had the opportunity to go behind the
scenes in the World War II archives and we were
shown a variety of original documents from the
prime minister’s wartime passport, to the papers
of a Jewish girl sent to Holland on the kinder-
transport in the late 1930s. Afterwards we had the
chance to view many important documents from
Dutch history in the Highlights in Perspectives ex-
hibition currently open to the public – the abdica-
tion papers for Queen Beatrix, Suriname’s
declaration of independence from The Nether-
lands and the Constitutional Reform of 1848 to
name a few. 

There are more than 3.5 million documents in the
archive, most of them accessible to the public
who are interested in researching aspects of per-
sonal history. As well as written documents there
is a huge collection of photos and maps which can
be viewed. If you have an interest in the history of
your host country then I would highly recommend
a visit!

Are you interested in becoming the next expat
columnist? Please get in touch with the editor.

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Wil je de wijk Bezuidenhout helpen geïnformeerd te

blijven of wil je eerst meer weten, stuur dan een 

e-mail naar Wijkberaad@Bezuidenhout.nl

Wijkberaad Bezuidenhout zoekt een penningmeester

Bezuidenhout Facebook zoekt een extra beheerder

Bezuidenhout Nieuws zoekt een extra eindredacteur
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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat)  Den Haag

T  (070) 383 82 75  I  www.briede.nl  E  info@briede.nl

mooi wonensinds 1895

briedé

wij leggen elke vloer!

kom voor 

vloer inspiratie
naar onze winkel!
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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant

voor Bezuidenhout. De krant verschijnt

vijf keer per jaar in een oplage van bijna

11.000 exemplaren. Het volgende num-

mer, Bezuidenhout Nieuws 69, wordt

bezorgd in de week van 22-29 november.

Redactie

Jos Heymans (hoofdredactie), 

Paul van Riel, Eric Stins (eindredactie), 

Roeland Gelink, John Hermse,

Mark Hoogland, Esther Nijhoff, 

Hilde Vossen, Carel Wiemers

Fotografie Koen de Lange en 

Willem Verheijen

Vormgeving Leo Leeflang

Drukwerk 

Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 

Enkele voorbeelden: 

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclu-

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

den aantrekkelijke kortingen. De kosten

voor het opmaken van een advertentie

zijn € 12,50 per kwartier. 

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven

www.bezuidenhout.nl linker kolom

‘wijkkrant’. Druk- en zetfouten voorbe-

houden.

Of neem contact op met:

Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of

har100@ziggo.nl.

Robert Boer: 06-24 76 68 81 of

robert.boer@ziggo.nl

Adres

Johannes Camphuijsstraat 25

2593 CH  Den Haag

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

InhoudColofon

Op de cover

Bezuidenhouters staan centraal in deze uitgave van het wijkblad.

Op de cover: Roel van Duijn, de Amsterdamse provo die toetrad tot

het gemeentebestuur en van wie de roots liggen in Bezuidenhout,

om precies te zijn in de Jacob Mosselstraat. De oorlogsjaren maak-

ten de activist in hem wakker; het stak Van Duijn dat zijn vader niet

in het verzet had gezeten.

Een andere Bezuidenhoutster is onderneemster Floor Terstegge. Zij

bewandelde de omgekeerde weg. Vanuit Brabant (geboren) via Dor-

drecht (opgegroeid) belandde Terstegge in Den Haag, waar zij stu-

deerde aan de Haagse Academie voor Fysiotherapie. Twintig jaar

woont zij in Bezuidenhout waar zij al dertig jaar werkt. Naast haar

eigen praktijk geeft ze ook fitness-lessen aan senioren. Floor Ter-

stegge houdt ons fit.

1

3

5

2

4

6

10

9
8

7

11

11 Floor Terstegge houdt ons fit 

13 Wijkagent Hans van der Linde is terug

15 Nog steeds geen zonnepark

16/17 Nieuwbouwplannen voor Bezuidenhout

21 Nederlands leren tijdens spelletjes

27 Koningin Sophie ongelukkig in haar huwelijk

31 Beata Imans nieuwe expat-columniste

Krant niet ontvangen, 

laat het ons weten

Formaat Zwart/wit Full color

pagina 1 x 1 x

1/32 25,00 37,50

1/8 62,00 93,00

1/4 111,00 166,50

1/3 145,00 217,50

1/2 210,00 315,00

1/1 410,00 615,00



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

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.

Mooie E-bikes, eerlijk advies, super service!

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

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK

BANDEN – A.P.K – BEURTEN

AUTO SERVICE MULDERS

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!

Meer informatie over de Speel-O-Theek op internet:

https://bezuidenhout.nl/bezuidenhut/speel-o-theek-algemeen/

bezuidenhut Speel-O-Theek

Vrijwilliger worden?
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Het verzoek om een interview als bekende Bezuidenhouter

vindt Roel van Duijn - al tijden wonend in Amsterdam - een

goede reden voor een sentimental journey naar zijn oude

buurt. Het ouderlijk huis aan de Jacob Mosselstraat 89 telt

nu wel een extra verdieping. Verder lijkt er in al die tijd niet

veel veranderd. 'De lantaarnpalen zijn ook nog hetzelfde',

constateert hij verheugd. 

Voor het huis denkt hij direct terug aan de dag dat hij op

schoot bij zijn moeder en met zijn oudere zus Lucie onder

de trap dekking zocht voor het bombardement. Moeder

deed veel moeite om haar jongste het idee te geven dat er

niets ergs aan de hand was. 'Hé, daar breekt een raam. Kijk,

daar vliegt de voordeur. Leuk hè?' Roel is haar daar dank-

baar voor. 'Ik heb aan de oorlog niet het minste trauma

overgehouden.' Zijn 10 jaar oudere zus, die tijdens de hon-

gerwinter voor haar broertje aardappels stal op de omge-

ploegde velden van VUC aan de Schenkkade, had dat geluk

niet. ‘Zij besefte wèl wat er gebeurde en stond tijdens het

stond tijdens het bombardement te gillen, Als zij later een

vliegtuig hoorde overvliegen, barstte zij in snikken uit.'

Wehrmacht-helm

Na het bombardement vonden de Van Duijns onderdak in

de buurt bij een oom en tante aan de Laan van Nieuw

Oost-Indië. Daarna verhuisde het gezin naar het huis van

een gevluchte NSB'er op de hoek van de Laan van Meerder-

voort en de Abrikozenstraat. Na de capitulatie zag Roel

daar op de arm van zijn vader de Wehrmacht-soldaten af-

druipen. 

(Vervolg op pagina 7)

Oorlogsjaren kiem van levenslang verzet

Tekst: Roeland Gelink  Foto: Willem Verheijen

Bekende Bezuidenhouter: Roel van Duijn

Geboren in januari 1943 bracht Roel van Duijn de eerste jaren van zijn leven

door in Bezuidenhout, tot het bombardement van maart 1945 het gezin op de

vlucht joeg. De oorlog bezorgde de peuter geen trauma, maar maakte Roel

wel tot de activist, pacifist en rebel die hij altijd is gebleven.

Roel van Duijn voor zijn voormalig ouderlijk huis

aan de Jacob Mosselstraat



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

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!
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(Vervolg van pagina 5)

Hij bemachtigde een achtergelaten helm en werd er door

zijn oudste broer Bob mee op de foto gezet. 

'Het was de enige keer dat ik soldaat ben geweest.'

Om de hoek van de Jacob Mosselstraat wil Roel ook zijn

oude school aan de Van der Parrastraat graag terugzien.

'Daar zat de onderbouw van het Haags Montessori Ly-

ceum. ‘Ik kan me goed herinneren dat we hier in de winter

's ochtends vroeg in de gymzaal volleybalden.' Wat hem is

bijgebleven, zijn de uitgestrekte puinvelden in de wijk. 'Er

was ook geen verlichting. Dat maakte het tot een spook-

achtige buurt.'

Voor de vrede

Hoewel zijn eigen oorlogsherinneringen heel beperkt zijn,

zijn juist die jaren zeer bepalend geweest voor Roels leven.

Hij was onder meer oprichter van Provo en de Kabouterbe-

weging en lange tijd links politicus. 'Als je je ouders hun

leven lang nog over de oorlog hoort praten, zit het ook

diep in je eigen herinnering. Het hele verschijnsel van na-

zisme houdt mij nog steeds bezig.' Roels opstandige ka-

rakter kwam het eerst tot uiting toen hij zijn vader kritisch

ondervroeg over diens opgelegde werk aan de Atlanti-

kwall. Hij schrijft daarover in zijn boek Spitten voor de

moffen. 'Ik wilde weten waarom hij dat werk niet had ge-

weigerd en waarom hij niet in het verzet had gezeten.' Dat

vader dat risico niet wilde nemen met het oog op de vei-

ligheid van de kinderen, stelde Roel niet tevreden. 'Dan

was het zeker mijn schuld! Daarom ben ik maar in het ver-

zet gegaan, zij het in een andere tijd en omstandigheden

en met andere tegenstanders.'

Als Haagse scholier begon Roel zijn leven als activist met

een demonstratieve bezetting voor de vrede op de krui-

sing van Laan van Meerdervoort en Anna Paulownastraat.

'Die zorgde voor grote opschudding', herinnert hij zich met

plezier. Het kwam hem wel op een veroordeling en een

ernstige waarschuwing van zijn rector te staan. 'Hij zei dat

de actie misschien goed bedoeld was, maar wel de school

in opspraak bracht.' Toen Roel toch doorging met demon-

streren, werd hij vlak voor zijn eindexamen van school ge-

stuurd. 'Ik mocht daarna ook niet naar een andere school.

Uiteindelijk is het Dalton bereid gevonden mij het eind-

examen af te nemen, op voorwaarde dat ik mij niet meer

met politiek zou bemoeien.'

Roel met zijn vader en zus Lucie in de Jacob Mosselstraat. 

(bron: familie-archief)



Adelheidstraat 87a - 2595 EC  Den Haag

T 070 3470965 - E info@hetpleidooi.nl

I www.hetpleidooi.nl

Open maandag tot en met vrijdag voor  

lunch en diner 

Restaurant

het Pleidooi

uw huis, 

onze zorg!

+31 (0)70 34 74 433  

www.svdmakelaars.nl

makelaars & taxateurs
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Stinkzak

Toegegeven: echt heel vroeg was ik er die woensdagochtend niet bij

om mijn vuilniszak bij de straat te zetten - uur of negen -, maar wat

zie ik tot mijn stomme verbazing als ik de straat op stap, zak in de

hand? Lege stoepranden, met alleen hier en daar al even lege gft-

containers die staan te wachten om weer binnengehaald te worden.

Terug het huis in dan maar met mijn volle vuilniszak, die al aardig

begint te meuren en die dat nog een week vol gaat houden op mijn

balkon één hoog achter: elders heb ik geen plek voor mijn vuil.

Had ik er maar vroeger bij moeten zijn. Ja toch? Niet dan? Zeker,

maar ja: de hele zomer stond het vuil vaak tot in de middag te wach-

ten op de wagens van de Haagse Milieuservices en op meeuwen die

de zakken openpikten voor hun lunch. Ik heb een foto van begin juni

er nog maar eens bij gepakt: om 12:48 reed er een vuilniswagen bij

mij door de straat! Op Twitter antwoordde de gemeente toen op

mijn klacht dat dit het gebruikelijke tijdstip was, en even later: ‘Komt

in orde, John!’ 

In orde ja, maanden later, toen de meeuwen al lang weer vertrokken

waren en ik met een vuile zak op mijn balkon bleef zitten. In Den

Haag heerst een vuilniscrisis, stond er deze zomer in de krant, en

daar kan ik dus over meepraten, evenals een nieuwe Bezuidenhou-

ter die ook met het stinkende afval op zijn balkon bleef zitten. Op de

buurt-app Nextdoor kreeg hij goede raad: loos je vuilniszakken in de

ondergrondse restafvalcontainers (oracs). Maar een buurvrouw

klaagde dat door ‘ illegaal dumpen’ de orac in haar straat vaak heel

snel vol zit, met als gevolg: buren die vuil naast de container zetten!

‘Bijplaatsingen’ heet dat op het stadhuis. 

Er even vanaf gezien dat er niets illegaals is aan afval wegbrengen

naar een orac die toevallig niet in je eigen straat staat: de gemeente

kondigt in ieder geval aan dat alle oracs een ‘vulgraadsensor’ krijgen,

zodat de container geleegd kan worden als die vol zit. ‘Bijplaatsen’

van afval is dan ook niet meer nodig.

Nu de vuilniswagens nog, die vooral tijdens het meeuwenseizoen

veel eerder mogen rijden. Dan zet ik mijn wekker en plaats ik mijn

vuilniszak gewoon naast het afval van mijn buren. Blijven we toch

een beetje bijplaatsen.

INGEZONDEN
Willem van Oranje

Bij het lezen van het juni-nummer van uw

blad viel me deze fout op blz. 27 op:

"Na Anna van Buren, Anna van Saksen en

Charlotte de Bourbon was zij de vierde en

tevens laatste vrouw van de Nederlandse

vorst."

Willem van Oranje was géén vorst. Hij

was stadhouder. Het huidige Nederland

was onderdeel van Spanje, dus als er al

een vorst was, was dit Filips II. De tachtig-

jarige oorlog heeft nota bene geleid tot

Republiek der Zeven Verenigde Nederlan-

den, waar expliciet geen plek meer was

voor een vorst. 

Het is een misvatting dat de leden van

het huidige koningshuis directe afstam-

melingen van Willem van Oranje zijn. De

huidige monarchie bestaat slechts iets

meer dan 200 jaar, en zou moeten wor-

den afgeschaft. Maar dat is een punt voor

een andere keer.

dr. J. Oude Mulders

Kort
■ ■ ■  Pop- en musicalkoor Vocality organi-

seert elke maand een gratis proefrepetitie

voor belangstellenden. Dat gebeurt elke

eerste zondag van de maand, van 19.45 tot

21.45 uur in de Nutsschool, Merkusstraat 19.

De eerstvolgende proefrepetities zijn op 3

november en 1 december. U kunt zich aan-

melden door een mail te sturen naar

info@vocaalregionaal.nl

■ ■ ■  De Stichting Gezond Natuur Wande-

len is op zoek naar vrijwilligers om eens per

week/maand een wandelgroep te begelei-

den. De stichting organiseert natuurwande-

lingen voor iedereen, maar in het bijzonder

voor mensen die weinig actief zijn. Binnen-

kort start de stichting ook in Bezuidenhout

met wandelingen. Meer info: www.gezond-

natuurwandelen.nl

■ ■ ■  De organisatie Den Haag Doet Buren-

hulp brengt mensen die hulp zoeken en

mensen die hulp bieden bij elkaar. Het gaat

om eenvoudige, weinig tijdrovende klusjes

als het uitlaten van de hond, boodschappen

doen e.d. Vragers en aanbieders kunnen

zich aanmelden via de website 

www.denhaagdoetburenhulp.nl of telefo-

nisch 070-2052500. U krijgt dan een mede-

werker van Burenhulp Haagse Hout aan de

lijn.

Voor meer actuele informatie: 
www.bezuidenhout.nl



Haaglanden Huisdieren Crematorium
(Advertentie)

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

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

We kunnen er samen voor zorgen dat de Bezuidenhut alle dagen van de week ’s middags open

is voor terras, versnapering, uitleen van speelgoed en toiletgebruik! Het Wijkberaad heeft 

namelijk met de gemeente afgesproken dat wij (bewoners van Bezuidenhout) het beheer van

het Spaarwaterveld en de Bezuidenhut gaan overnemen.

Bent u of kent u iemand in Bezuidenhout die bijvoorbeeld met pensioen is, tijdelijk geen baan

heeft of die wel een financieel extraatje kan gebruiken? En heeft u zin om één of meer midda-

gen (tegen een vrijwilligersvergoeding) de Bezuidenhut te runnen? Neem dan contact op met

het Wijkberaad: wijkberaad@bezuidenhout.nl

Spaarwaterveld en Bezuidenhut: voor en door bewoners

Om dit voor elkaar te krijgen zoeken we vrijwilligers 
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Geboren in Brabant en opgegroeid in Dordrecht kwam

Floor Terstegge in 1984 naar Den Haag voor een opleiding

aan de Haagse Academie voor Fysiotherapie aan de Dove-

netelweg. Via haar eigen fysiotherapiepraktijk leerde zij Be-

zuidenhout al snel kennen als "een heel leuke wijk", waar

zij in 1999 dan ook graag zelf kwam wonen. Na negen jaar

als zelfstandig fysiotherapeut, werkte Floor ook zeven jaar

in de praktijk van Erwin Post in de Stuyvesantstraat, "Dat

bood financieel meer zekerheid na mijn scheiding." Daarna

begon zij weer voor zichzelf, eerst in een ruimte van dokter

Hofmans in dezelfde straat en sinds 2011 in haar eigen

praktijk aan de Laan van Nieuw Oost-Indië 189. Zij werkt

daar samen met fysiotherapeute Astrid Bresser en biedt te-

vens onderdak aan fysiotherapeut Marc Steenweg.

Groepsdynamiek

In ruim 31 jaar heeft Floor het vak zien veranderen. “Zo was

er vroeger minder aandacht voor actief oefenen en zagen

wij de patiënten vaak frequenter dan nu. Alle behandelin-

gen werden vergoed door de verzekering. In de loop van de

jaren is dat drastisch teruggeschroefd. Therapieën zijn her-

zien, onder meer doordat er veel wetenschappelijk onder-

zoek gedaan is en wordt, en de patiënt staat centraal bij de

behandeling. Onze rol is meer sturend, stimulerend, bege-

leidend en ondersteunend geworden. Er wordt veel meer

geoefend en gebruik gemaakt van trainingsprogramma’s,

die de patiënt thuis of in een fitnesscentrum kan doen.”

Naast het werk in de praktijk is Floor in 1992 ook gestart

met het geven van aerobics-lessen voor senioren (van 55

tot over de 80). Deze lessen groeiden snel uit tot een hit.

“Voor mij is het lesgeven een hele leuke afwisseling. Ik heb

hierdoor veel mensen in de buurt leren kennen en kreeg

daardoor ook weer extra klanten. De dynamiek in de groep

is supergoed. Iedereen gaat leuk met elkaar om en er zijn

ook vriendschappen ontstaan. Ik ben supertrots op de deel-

nemers!” Sinds zestien jaar geeft ze ook Pilates. Tegenwoor-

dig zijn alle lessen bij Njoy Fitness in het WTC Den Haag. 

Al bij Jack Slagman is Floor in de fitnessruimte gestart met

de behandeling van patiënten met longziekten, zoals

COPD. “Ik ben er eigenlijk toevallig mee begonnen toen een

patiënt zich aanmeldde. Dat was de aanleiding voor extra

verdieping en scholing in longziekten. Inmiddels vormt de

behandeling van longpatiënten een derde van mijn werk.”

Floor is aangesloten bij Luchtwerk, een netwerk van sa-

menwerkende longfysiotherapeuten in de regio Haaglan-

den. “Ik vind het een uitdaging, interessant en leuk om

mensen te motiveren om meer te bewegen, vooral als ze

dat uit zichzelf niet doen. Het helpt als ze dit in kleine

groepjes bij mij kunnen doen op hun eigen niveau. Vaak

hebben ze steun aan elkaar, waardoor ze een extra reden

hebben om naar de therapie te komen. Bewegen blijft toch

een van de belangrijkste dingen om het verloop van ziek-

ten gunstig te beïnvloeden en daarmee ook de kwaliteit

van leven!”

Floor Terstegge krijgt mensen in beweging
Sinds zij in 1992 haar eigen fysiotherapiepraktijk begon in de sportschool van

Jack Slagman, heeft Floor Terstegge veel Bezuidenhouters geholpen fit te wor-

den en te blijven.

Tekst: Roeland Gelink Foto: Koen de Lange

Bedrijvenrubriek
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Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Wie zoeken we?
Iemand met een groot sociaal hart die vrijwilligers ondersteunt, initiatieven van
bewoners mogelijk maakt, kortom iemand die voor alle verschillende bewoners
wil ‘zorgen’. In jargon: een people manager. 

Een boegbeeld/woordvoerder voor de wijk. Je zit net zo makkelijk aan tafel met
vastgoedondernemers, bestuurders van de gemeente, juristen als uiteraard de
bewoners. Een soort lobbyist of politiek dier dus. 

Iemand die is ingevoerd in bouw- en leefomgevingszaken. Je kunt bijvoorbeeld
gebruik maken van de LER, de app die aan de hand van alle regels en wetten
daarvoor, de impact op de wijk toetst.

Een penningmeester die zich als een vis in het water voelt bij een praktische
boekhouding maar op strategischer niveau bijvoorbeeeld ook bij het aanvragen
van subsidies. 

Weten wat het precies inhoudt?
Bel Jacob Snijders op 06 238 804 68 of mail naar 
Ella Schepel (secretaris) via secretaris@bezuidenhout.nl

Wanted in Bezuidenhout

Voor de leukste wijk van Den Haag zoeken we nieuwe bestuursleden

voor het Wijkberaad. Als bestuurslid kun je daadwerkelijk invloed uitoe-

fenen op de toekomst van het Bezuidenhout en het ‘enige’ dat je nodig

hebt is passie voor de wijk en een flexibele agenda met 4 tot 8 uur per

week tijd. Je krijgt er vacatiegeld, nieuwe contacten en een hoop lol 

(en soms ook gedeelde smart) voor terug. 

1

2

3

4

(Advertentie)
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Wisseling van de wacht

Wellicht heeft u het nog niet gemerkt, maar we hebben
een nieuwe wijkagent in Bezuidenhout. Ik schrijf “nieuw”,
maar dat is hij helemaal niet want Hans van der Linde is
weer terug in Bezuidenhout. 

We hebben versterking gekregen van maar liefst 2 nieuwe wijk-

agenten in ons team Wijkzorg. Dat is het team waar de wijkagen-

ten onder vallen. Daarin zit een leidinggevende, de

jeugd-wijkagent en de 6 wijkagenten. Elke wijk van ons stadsdeel

heeft nu 2 wijkagenten en er is nu een vacature voor de jeugd-

wijkagent. We zijn dus qua wijkagenten eindelijk helemaal ‘opge-

mand’.

Waarom wisselt de politie dan van wijkagenten in de wijken?

Daar kunnen veel redenen voor zijn. De meest voorkomende is

dat een wijkagent na vele jaren in dezelfde wijk als het ware één

wordt met zijn wijk. Wanneer je namelijk jaren in dezelfde wijk

werkt, zie je soms dingen niet meer terwijl een fris nieuw iemand

in die wijk die dingen juist wel weer ziet. Dat zorgt voor verande-

ring en eventueel een andere kijk op zaken die er lopen in de wijk.

Dat is echter niet de reden waarom er nu een wisseling geweest

is. Doordat er sinds juli 2 vacatures wijkagent opgevuld zijn, is er

gekeken naar de eigenschappen van de wijkagenten. U kunt zich

vast wel voorstellen dat een wijkagent die bijvoorbeeld heel erg

handhavend is ingesteld in de ene wijk beter past dan in de an-

dere. Dat geldt ook voor een wijkagent die heel hulpverlenend is

ingesteld. Er is toen, natuurlijk in samenspraak met alle wijk-

agenten, gekeken wie op dat moment het beste past in welke

wijk. De combinatie ’behoeften van de wijk’ en ‘eigenschappen

van de wijkagent op dat moment’ staat daarbij centraal. Daar-

naast de combinatie met de andere wijkagent, problemen die op-

gepakt moeten worden in de wijken, neventaken etc. etc.

Uit deze ingewikkelde rekensom is gekomen dat Hans ons gaat

versterken en Peter weer teruggaat naar Benoordenhout. 

Hans is zeker geen onbekende voor onze wijk, want hij is maar

liefst 9 jaar al wijkagent van Bezuidenhout geweest. Een voor-

stelrondje in dit medium hebben we daarom maar achterwege

gelaten.

Tekst: Evert-Jan Rusticus

Ik wil reageren op het stuk “Netten tegen meeu-

wenplaag moeten zich bewijzen”.

In het begin van het seizoen was het duidelijk

merkbaar dat er hier en daar netten zijn geplaatst.

Weet niet eens of het in de buurt van de Cornelis

Houtmanstraat ook is gebeurd. Maar het was een

verademing.

De nachten en dagen waren goed door te komen.

Toen de jongen uitvlogen, werd je weer ramgek

van die beesten. Overdag in de tuin moest je ge-

woon stoppen met het gesprek totdat de kolonie

uit gekrijst was. Overdag en ‘s avonds. 

Moordneigingen krijg je van die beesten.

Nu is mijn vraag of er middelen zijn om het aantal

daken met netten voor het volgende seizoen uit te

breiden.

Want dat het helpt, is wel zeker.

Overigens is Bezuidenhout Nieuws een mooi blad

dat ik altijd met veel belangstelling lees.

Wil Sies

Evert-Jan Rusticus en Hans van der Linde 

(Foto: Willem Verheijen) 

INGEZONDEN II

Meer netten tegen meeuwen



Pan is een café-restaurant, met veel liefde
voor goed en lekker eten, mooie wijnen, 

speciale bieren én met een 
groot zonnig terras!

Open voor lunch, borrel & diner.

www.cafepan.nl
Louise de Colignystraat 53 - 070 381 40 14

Shellac verwĳderen

Manicure

Manicure met lakken

Pedicure

Spa pedicure

Theresiastraat 84

2593 AR  Den Haag

Ingang Dokkoonspa

Openingstijden: do t/m zat

10.00 tot 19.00 uur

T +31 627 181 289

F Songkran Thai Spa Pedicure

Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR  Den Haag

070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

BEKIJK ONS 

UITGEBREIDE ASSORTIMENT

OP ONZE VERNIEUWDE WEBSITE OP 

WWW.SLAGERIJAMMERLAAN.NL

Traiteurslagerij Ammerlaan

International sch
ool

VHS Location

Koningin Sophiestraat 24a

2595 TG  Den Haag

+31 (0)70 324 34 53

Van Heutszstraat 12

2593 PJ  Den Haag

+31 (0)70 205 11 41

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

Dagopvang en

buitenschoolse opvang

  Avonturen beleven, 

themagericht met 

verschillende activiteiten

  Ervaren medewerkers met 

liefde voor de kinderen

  Ontwikkelingsgerichte 

activiteiten zoals 

muziekles, dansen en 

babymassage

  Gezonde voeding met 

aanbod warme maaltijden

…en nog zoveel meer!

Zo aan de van der Wyckstraat

Van der Wyckstraat 12

2593 XB Den Haag

Meer informatie

of rondleiding?

Maak online een

afspraak of bel

06 15 58 79 99

www.zokinderopvang.nl

Schoonheidssalon

Nollie Kleijheeg

Paulinastraat 88

2595 GK  Den Haag

070-3854171

06 23659531www.salonnolliekleijheeg.nl
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De gemeente had de grond in 2015 van de NS gekocht en

kwam met het plan om een zonnepark te realiseren. In

2016 won Energie van Hollandse Bodem (EVHB) de aanbe-

steding. Zij mochten het zonnepark aanleggen met de ver-

plichting de Haagse omgeving er actief bij te betrekken.

Met het postcoderoosproject kregen bewoners van de Ui-

lenwijk, Benoordenhout, Bezuidenhout, Mariahoeve en

zelfs Wassenaar de mogelijkheid om zonnepanelen te

nemen. Handig en goed voor het klimaat, want de panelen

liggen niet op het eigen dak, u wekt toch zonne-energie

op, u kan het meetellen bij uw energielabel op de woning

en u krijgt ook nog eens een financieel rendement. Het

zonnepark blijft namelijk minstens 25 jaar bestaan. Uw in-

vestering heeft u na 10 jaar terug. Bij afname van 10 zonne-

panelen kan dit na 10 jaar zo’n € 340,- per jaar opleveren.

Om dit allemaal mogelijk te maken werd een coöperatie

opgericht waar u dan lid van wordt en bent u als het ware

uw eigen energiebedrijf.

Met een actieve wijk als Bezuidenhout en de vele initiatie-

ven rondom duurzaamheid zouden de wijkbewoners wel

warm lopen voor dit project. EVHB heeft verschillende in-

formatieavonden gehouden en stond bijvoorbeeld ook op

de een Ekomarkt bij natuurtuin De Groene Schenk. Volgens

EVHB was de animo groot. En dat participatie in een lokaal

zonnepark goed uit kan pakken, bleek wel bij het traject

van Groen Hofzicht. Bewoners uit onder andere Maria-

hoeve en Bezuidenhout hadden zelf een coöperatie opge-

richt waarin uiteindelijk 60 Haagse huishoudens

deelnamen. Met veel inzet hebben zij binnen een jaar in

mei 2017 ruim 530 zonnepanelen weten te leggen op het

dak van het Aegon hoofdkantoor bij station Mariahoeve.

Participatie toch lastig

Voor EVHB bleek de participatie van onze wijkbewoners

lastiger te organiseren. Na twee jaar hebben nog geen 40

huishouden iets meer dan 300 van de 5700 beschikbare

zonnepanelen afgenomen. Reacties van wijkbewoners en

van deelnemers van het project, onder andere via Next-

door, wijten dit aan de gebrekkige communicatie van

EVHB. In een ledenbijeenkomst bood EVHB hiervoor haar

verontschuldigingen aan. EVHB heeft ondertussen de co-

öperatie in overleg met de deelnemers ontbonden. Minder

dan 400 zonnepanelen in een coöperatie blijkt niet renda-

bel te zijn en met veranderende energiebelastingen en

wetgeving door de overheid, was het voor EVHB reden om

te stoppen met de coöperatie. Iedereen die geld had inge-

legd, heeft zijn volledige inleg ondertussen terug gekre-

gen. EVHB werkt nu aan een andere manier om toch te

participeren in het zonnepark. In dit geval via een ‘achter-

gestelde’ lening. U leent als het ware geld aan EVHB. Zij in-

vesteren het in het zonnepark en zelf krijgt u een rente van

4,5% op de inleg. Voor het einde van het jaar start de EVHB

hiervoor een campagne. 

Komt het zonnepark er nog?

Alle bouwtechnische hobbels voor de aanleg zijn de afgelo-

pen jaren weggenomen. De financiering is volgens EVHB

zo goed als rond. En EVHB heeft een contract met HTM ge-

sloten over het afnemen van de opgewekte stroom. Tram 3

en 4 van de Randstadrail rijden straks op stroom uit Bezui-

denhout. Bij monde van Erik Jansen van EVHB komt het

zonnepark ’t Oor er zeker. In een reactie geeft hij aan dat

de bouw van het grootste Haagse zonnepark nog voor

deze kerst van start gaat of anders begin volgend jaar.

EVHB maakt zonnepark nog steeds niet waar

Op 24 februari 2018 gaf toenmalig wethouder Joris Wijsmuller vol trots het startsein voor de

bouw van het zonnepark ’t Oor aan de Loolaan. Steek vanaf de IJsclubweg het Van Goghtunnel-

tje door en aan de rechterhand tussen de sporen zou het grootste Haagse zonnepark verrijzen.

Ruim 5700 zonnepanelen moesten een opbrengst van ongeveer 1,5 miljoen kWh per jaar opleve-

ren. Dat is genoeg stroom voor 500 woningen. Maar wie er nu langs loopt of uit de trein kijkt: er

groeit alleen maar hoog gras. Wat is hier aan de hand?

Ooit moet hier een zonnepark verschijnen. Maar wanneer?

Tekst: Mark Hoogland Foto: Koen de Lange
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Bezuidenhoutseweg. 
Oude gebouw Toerisme slopen 

       en hoogbouw. 
       Aantal woningen onbekend

Overkluizing Utrechtse Baan van 
Bezuidenhoutseweg tot aan 

       Theresiastraat. 
       Aantal woningen: 600

Ministerie Buitenlandse Zaken. 
Herontwikkeling na 5 jaar 

       huisvesting Tweede Kamer 
       Aantal woningen: schatting 600

Sloop Koninklijk Bibliotheek. 
hoogbouw kantoren en woningen.

       Aantal woningen: schatting 600

Grotiusplaats.
2 torens 125 meter hoog. 

       Aantal woningen: 650

Bezuidenhoutseweg 50.  
 Kantoor tussen Zandvliet en SER. 

       Herontwikkeling.  
       Aantal woningen: schatting 50

Laan van NOI 14.  
Kantoor naar wonen.  

       Aantal woningen: 16

Laan van NOI 123.  
Kantoor naar wonen.    

       Aantal woningen: 200

Koningin Marialaan. 
Oude marinegebouw naar 

       wonen gereed.  
       Aantal woningen: 200

Nieuwbouwprojecten 

GGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Aantal Bezuidenhouters 37 x1000 (± 2025)

Aantal Bezuidenhouters 17 x1000 (2019)
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Juliana van Stolberglaan.  
Oude TNO-gebouw naar wonen.

       Aantal woningen: 130

Sloop Conservatorium en hoog-
bouw kantoren en woningen.   

       Aantal woningen: schatting 750

Prinses Beatrixlaan Monarch 3.   
2 woontorens in aanbouw.    

       Aantal woningen: 250

Bezuidenhout-West. 
Extra 1500 woningen

Koningin Sophiestraat. 
Oude PTT-centrale hoogbouw 

       woningen.  
       Aantal woningen: schatting 125

Koningin Sophiestraat. 
Kantoor naar woningen gereed.  

       Aantal woningen: 70

Johannes Camphuijsstraat 163.  
Oude PTT sorteercentrum naar 

       wonen.  
       Aantal woningen: 16

Ministerie SOZA.  
Sloop en hoogbouw. 

       Aantal woningen: 2000

Strook achter spoorlijn station
Laan van NOI.

       Aantal woningen: schatting 1000

 Bezuidenhout 2019-2025
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Parkeerplaats vlakbij Station Mariahoeve 

+ garage in Zoetermeer
In overdekte met magneetsleutel afgesloten parkeergarage,  

ruime parkeerplaats. Voor parkeren/stalling van auto/motor/

vouwwagen. € 59,50 per maand.

Garage in Zoetermeer (900 meter v.h. stadshart) met verlichting/geen

elektra. Afmetingen 6,5/5 x 2,30 meter. € 120,- per maand. 

Info: har100@ziggo.nl of 0615369326 

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Buurt Preventie Team (BPT) Bezuidenhout

Zoekt vrijwilligers (m/v) om 2x per maand

door de wijk te lopen.

Info en aanmelden via BPT@Bezuidenhout.nl

Autocenter van Maanen
Joan Maetsuyckerstraat 94 - 2593 ZM  Den Haag

Tel. (070) 347 81 10

info@bcsvanmaanen.nl

www.bcsvanmaanen.nl

Monteur gezocht

Vrijwilligers gevraagd 
voor het begeleiden van kinderfeestjes 

Aanmelden: bezuidenhut@bezuidenhout.nl

bezuidenhut

Donato Ristorante Pizzeria
Bezuidenhoutseweg 116 - 2594 AZ Den Haag

070 - 3310921 - info@donatoristorante.nl

Uitlaatservice voor uw hond

Zoekt u een betrouwbare uitlaatservice voor uw

honden de omgeving van Bezuidenhout? 

Bel Lenny 06-45021083 - www.lenny-dogservice.nl
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Honderden Bezuidenhouters kenden haar van haar rondleidingen door

het Haagse Bos. De energieke boswachter Jenny van Leeuwen was dol op

haar werk, deelde haar liefde voor de natuur met vooral kinderen en

schreef blogs over haar werkgebied, het Haagse Bos. Haar enthousiasme

was niet te temmen, zeggen haar collega’s. Begin deze maand overleed zij

geheel onverwacht op 41-jarige leeftijd.

Van Leeuwen werkte sinds 2008 voor Staatsbosbeheer, de eigenaar van

het Haagse Bos. Volgens Lia van den Broek, voorzitter van de Stichting 

3 maart ’45 (bombardement Bezuidenhout) noemt haar in het AD/Haag-

sche Courant ‘de prachtige, vrolijke dame van het Haagse Bos’. “Ze was de

drijvende kracht achter allerlei mooie initiatieven in het bos. Ze heeft zich

samen met onze Stichting in volle overtuiging ingezet om samen de his-

torie van het bos met het bombardement van het Bezuidenhout in alle

pracht en praal te vertellen”.

Foto: Nico de Bruin

Boswachter 

Jennie van Leeuwen

overleden

Nazislachtoffers worden herdacht met een struikelsteen

Het begint bij de Duitse kunstenaar en

ondernemer Gunter Demnig. "Stolpers-

teine" is zijn project. Hij brengt koperen

gedenktekens van 10 bij 10 cm aan in het

trottoir voor de woningen van mensen die

door de nazi's verdreven, gedeporteerd,

vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn.

Hierop staat de naam van het slachtoffer,

het geboortejaar, de manier waarop het

slachtoffer aan zijn einde is gekomen, de

overlijdensdatum en de plaats waar dit

gebeurd is. Deze Stolpersteine, letterlijk

struikelstenen, herinneren aan Joden,

Sinti en Roma, politieke gevangenen, Je-

hova's getuigen en 'euthanasieslachtof-

fers'. Hij noemt ze Stolpersteine omdat je

er met je hoofd en hart over struikelt en je

moet buigen om de tekst te kunnen

lezen. Inmiddels zijn er vele duizenden

van deze stenen geplaatst in verschil-

lende landen, waaronder Nederland,

Duitsland, Oostenrijk en Hongarije. 

Ook in Bezuidenhout zijn veel slachtoffers

gevallen en Jurriaan Wouters, voorzitter

van Vereniging 18 juni, is degene die de

'vergeten' slachtoffers in kaart brengt. De

teller staat inmiddels op zo'n 1500 overle-

denen. “Er wordt te makkelijk gedacht dat

het verleden geweest is, dat het te veel

gedoe is om alles op te rakelen en uit te

zoeken. Misschien is dat zo, maar men

vergeet dat deze gedachte bij sommige

mensen pijn doet. We hoeven er niet ie-

dere dag bij stil te staan maar we mogen

deze slachtoffers, die hun leven verloren

hebben in de strijd voor een vrij bestaan,

toch nooit vergeten?”

Op: www.erelijstbezuidenhout.nl staan

de namen en adressen vermeld van de

slachtoffers. De lijst is niet compleet en er

staat soms een fout in. Daarom wordt het

gewaardeerd als bewoners meehelpen

met het verstrekken van zoveel mogelijk

informatie om het verhaal van de betref-

fende struikelsteen compleet te maken.

Op de facebook pagina

www.facebook.com/struikelstenenbezui-

denhout/ kunt u op de hoogte blijven van

de meest recente ontwikkelingen en de

individuele verhalen van de slachtoffers.

Bent u nu geïnteresseerd geraakt en wilt

u een oud-bewoner/buurtgenoot als oor-

logsslachtoffer eren door een struikel-

steen aan te vragen, dan kan dat. U kunt

een mail sturen naar

info@vereniging18juni.nl. De kosten per

struikelsteen zijn 120 euro inclusief btw. 

Op dit moment zijn er 47 struikelstenen in

de maak. Vorige week zijn er weer 11 ge-

plaatst in Bezuidenhout. 

Tekst: Esther Nijhoff

Wat zijn dat, struikelstenen? Je ziet ze wel, maar je staat er (ook letterlijk) niet meteen bij stil, waarom ze er zijn en
waarom ze struikelstenen heten. 



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. Met of zonder uitvaartpolis, maar altijd met aandacht en tijd voor een mooi afscheid.

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 - Bezuidenhoutseweg 215, 2594 AK  Den Haag

Nadja Filtzer speelt Vive Piaf!
Theaterzaal | za 19 okt | 20:15 uur

Jeugdkunstfestival  

De Betovering (1-5 jr)
Theaterzaal | vr 25 okt | v.a. 10:00 uur

Sjaak Bral - Vaarwel 2019 Try-out
Theaterzaal | za 2 nov | 20:15 uur

Ridder Clap van Ramenelsteyn (4+)
Theaterzaal | o 17 nov | 14:30 uur

Kerstfeest: Septeto Trio os Dos
Theaterzaal | za 21 dec | 20:15 uur

www.diamanttheater.nl

Tarwekamp 11 - 2592 XG  Den Haag

T 070 3479169 - E Mekar-sari@outlook.com - W ww.mekarsari.nl

Open van Dinsdag t/m Zondag 17.00 tot 21.00 uur

Geniet van de echte smaak 

van de indonesische keuken

Restaurant, Afhaal, Catering

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat

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



Spelenderwijs Nederlands leren

Sinds september 2018 is er in het

SoZa-gebouw (tegenover station Laan

van NOI) op elke woensdagavond het

Dutch Language Café. Daar leren bui-

tenlandse mensen (beter) Nederlands

door op een leuke manier Nederlan-

ders te ontmoeten.

Tekst: Paul van Riel Foto: Willem Verheijen

Het taalcafé is een initiatief van Roben Scholte. Hij deed 

2 jaar geleden vrijwilligerswerk in een strandcafé in Spanje

en leerde daar op een natuurlijke manier Spaans spreken,

gewoon door met de Spanjaarden om te gaan. Teruggeko-

men in Nederland leek het hem een leuk idee een taalcafé

in Den Haag te starten waar buitenlandse mensen op een

vergelijkbare manier Nederlands kunnen leren.

Elke woensdagavond komen er vanaf 19.30 uur zo’n 30

deelnemers, waarvan ongeveer 10 Nederlandse vrijwilli-

gers. De leerlingen zijn over het algemeen tussen de 25 en

35 jaar oud, de meesten zijn expats en een kleiner deel sta-

tushouders. Het entreegeld bedraagt € 4, maar dat is in-

clusief gratis drankjes (koffie, thee en limonade) en snacks.

Nederlanders krijgen gratis entree als dank voor hun hulp.

Scholte maakt dan groepjes op basis van taalniveau van

ongeveer 4 personen die met een vrijwilliger spelletjes

gaan doen. Dit is een leuke manier om mensen aan het

praten te krijgen en zo leren de deelnemers op een infor-

mele manier Nederlands. Fouten maken geeft niet, ieder-

een is welkom ongeacht het taalniveau, en zo krijgen de

mensen meer vertrouwen in het Nederlands spreken. Het

prettige is ook de informele setting, geen horeca- etablis-

sement, je voelt je er al gauw op je gemak. Dit duurt tot ca.

21.00 uur. Daarna wordt er muziek gemaakt, getafeltennist

of gewoon lekker gekletst. De avond eindigt om een uur of

11.

Iedereen is welkom: mensen die op deze manier graag Ne-

derlands willen leren en Nederlanders die het leuk vinden

nieuwe mensen uit andere culturen te ontmoeten. Zij leve-

ren daardoor ook een bijdrage om hen het gevoel te geven

dat ze welkom zijn in ons land. 

Als je dit leuk lijkt, als leerling of vrijwilliger, meld je dan

aan op de website www.dutchlanguagecafe.com. Daar

vind je ook een kalender met een overzicht van alle ko-

mende activiteiten.
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Als verzamelaar van Nederlandse militaria kwam ik in het bezit

van een schaatsmedaille uit 1940.  

Op 5 januari werd er door de artilleriecommandant van het Ie

legerkorps, kolonel Rijkens, een schaatswedstrijd gehouden op

de banen van de Haagse IJsclub aan het Bezuidenhout.

Een van de toeschouwers was H.K.H. Prinses Juliana. De wed-

strijd was bedoeld voor onderofficieren, korporaals en man-

schappen van het Ie legerkorps. De wedstrijden waren zeer in

trek bij de militairen: er hadden zich meer dan 150 opgegeven.

Door kolonel Bischoff van Heemskerck waren 2 extra medailles

beschikbaar gesteld: een voor hardrijden en een voor schoon-

rijden. De winnaar van deze medaille/penning was P. de Bruin.

Heeft u misschien meer informatie?

Bert-Jan

INGEZONDEN III
Schaatsmedaille

Tijdens een gezelschapsspelletje wordt uitslui-

ten Nederlands gesproken; zo leer je razendsnel

de taal aan.



Wat is  

de beste prijs  

voor mijn huis?

Je wilt je woning verkopen. Maar voor welke prijs zet je 

hem te koop? Hoe zorg je voor een perfecte presentatie op 

bijvoorbeeld Funda? En op welk bod moet je straks ingaan? 

ARE Makelaars geeft je deskundig advies. Samen zorgen we 

dat je voor je woning de beste prijs krijgt. Wil je weten hoe we 

dat aanpakken? Maak een afspraak op een van onze kantoren. 

Of kijk op are.nl.

Ieder zijn vak, wij zijn makelaars.

are.nl
IS VERNIEUWD

ARE Makelaars is jarig. Al tien jaar helpen  

we Hagenaars bij de koop of verkoop  

van een woning. Een persoonlijke klik  

vinden we daarbij net zo belangrijk als  

een deskundig advies. Daar kun je ook  

de komende tien jaar op rekenen!

De Eerensplein 8 

2593 NA  Den Haag

Thomsonlaan 113

2565 JA  Den Haag

T:  070 30 40 141

E:  info@are.nl
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Afscheid eindredacteur

Beeld verplaatst van TNO 

naar Marialaan

De redactie van Bezuidenhout Nieuws heeft onlangs afscheid

genomen van haar eindredacteur Evelien ter Meulen. Zij was

ruim zes jaar actief voor de wijkkrant en daarnaast een ge-

waardeerde kracht in de organisatie van de jaarlijkse vrijmarkt

op het Spaarwaterveld. Bij haar afscheid kreeg zij een bijzon-

dere cover van de wijkkrant in glas. Evelien ter Meulen vertrekt

vanwege haar verhuizing naar een andere gemeente.

Er lijkt zomaar een nieuw beeld verschenen te zijn op de middenberm

van de Koningin Marialaan in onze wijk. En het is geen kleintje, ruim 12

meter lang. Het is echter een herplaatsing van een beeld dat bij de

sloop van het TNO-ZWO gebouw op de hoek van de Juliana van Stol-

berglaan overbodig werd. Het is een beeld van de Nederlandse beeld-

houwer André Volten (*1925 - † 2002). Het heeft van hem de titel

“Constructie” gekregen en dateert uit 1965. 

De projectontwikkelaar bleek van het beeld af te willen toen buurtbe-

woners informeerden naar de bestemming van het beeld. Herplaat-

sing bleek niet mogelijk en toen heeft de gemeente het beeld

overgenomen om het ergens in de stad neer te zetten. In mei is het

kunstwerk herplaatst op de middenberm van de Koningin Marialaan.

En inmiddels schoongemaakt en opnieuw in de verf gezet.

Jan Jaap de Boer

Schaatsbaan

Ook dit jaar kunnen we in december weer de schaats-

baan voor de kinderen neerleggen op het Spaarwater-

veld. Het is voor de kinderen leuk om na schooltijd en

in het weekend de schaatsen onder te binden en je

met vriendjes en vriendinnen te vermaken. Het enige

probleem is dat we vorig jaar nauwelijks vrijwilligers

konden vinden  om de schaatsbaan te beheren

/schaatsen uit te lenen. Dit jaar willen we eerst vrij-

willigers werven om van daaruit met hun te kijken of

de schaatsbaan wel opgezet kan worden. Dit houdt in

dat we met de groep vrijwilligers de baan opbouwen

en afbouwen maar ook bij toerbeurt toezicht houden,

2 uur  per koppel. Gun jij het de kinderen, meld je dan

aan bij ijsbaantje@bezuidenhout.nl of bij het wijkbe-

raad Bezuidenhout.  

Het Koningin Sophiepark is het domein van kinderen die

de speeltuin bezoeken, van kinderdagverblijven, scholen

en natuurlijk ook buurtbewoners. Er worden sportwed-

strijden gehouden en het jaarlijkse Parkfeest. Maar on-

langs werd het park gebruikt als landingsplaats voor een

traumahelikopter. Twee berijders van een scooter waren

op het gladde wegdek van de Prinses Marijkestraat on-

deruit gegaan en moestn met spoed naar het ziekenhuis

worden afgevoerd. Dan is een helikopterveldje in de

buurt een uitkomst. (Foto: Regio15.nl/Machiel Janssen)

ijsbaan 
in Bezuidenh� t

Vrijwilligers gezocht
om in koppels de baan te beheren 

Schrijf je in op ijsbaantje.nl 
voor een dagdeel van 2 uur

INGEZONDEN IV



Breien voor daklozen

Bezuidenhout-West Nieuws
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Wool for Warmth Challenge is een uitdaging voor mensen
die sjaals en mutsen kunnen breien/haken voor de 39.300
geregistreerde daklozen in Nederland, waarvan ongeveer
1200 in den Haag. Door de enorme hoeveelheden partijen
wol die wij geschonken hebben gekregen kunnen wij dit
mogelijk maken.

Om dit doel te bereiken probeert onze organisatie breiclubs te lo-

kaliseren en te enthousiasmeren. Voor Wool for Warmth is Bezui-

denhout-West heel belangrijk, omdat het hoofdkantoor in deze

wijk is gevestigd. Op dit moment hebben we drie nieuwe brei-

clubs in de wijk. Wij willen de clubs graag zien groeien, dus

nieuwe breisters/ers zijn van harte welkom. Ondertussen staat

het aantal breiclubs in den Haag op 55 stuks.

U kunt helpen door

n lid te worden van een breiclub,

n breien of haken te leren in de breiclub,

n restanten wol etc. te doneren,

n giften van oude (warme) kleding worden ook gewaardeerd.

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u bellen met 

Cathy Delhanty 06 510 295 34

Rita Loggen 06 155 700 36

Woolforwarmth@gmail.com

Op woensdagochtend kunt u vanaf 10.30 uur in Wijkcentrum 

Bezuidenhout-West meebreien.

Bewoners van Bezuidenhout-West kunnen hun mening
geven over de wijk bij de Buurttafel. Wat gaat goed, wat
kan beter? Wat wilt en kunt u zelf doen? Op 1 augustus
was de buurttafel in de Pieter Bothstraat, op 8 augustus in
de Cornelis Speelmanstraat, op 22 augustus in het van
Goghpark. De buurttafel zal nog in een aantal straten ver-
schijnen, de bewoners krijgen dan een uitnodiging in de
bus.

Bewoners van de Pieter Bothstraat willen graag een herinrichting

van het pleintje en willen dat er weer een Halloweenfeest komt

in de wijk. De bewoners van de Cornelis Speelmanstraat maken

zich o.a. zorgen over te hard rijden en de veiligheid van de kinde-

ren. Al dit soort opmerkingen gaan besproken worden in de

klankbordgroep en worden doorgegeven aan het Stadsdeelkan-

toor Haagse Hout.

Wijkcentrum Bezuidenhout-West

Aan het Jan van Riebeekplein 90 vindt u het Wijkcentrum

Bezuidenhout-West. Elke dag zijn er diverse activiteiten.

Elke donderdagochtend om 11.30 uur kunt u bijvoorbeeld

meedoen met Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO). De

deelnemers bewegen ieder op hun eigen niveau. Een en-

thousiaste docent zorgt elke week voor andere oefeningen;

daarna is er tijd voor gezelligheid. Wilt u zelf een activiteit

in het wijkcentrum ontwikkelen? Dat kan!! Neem dan con-

tact op met Jaap de Wit of Helen Baun 070 – 205 2550!

Mozaïekgroep

Bij de hondenuitlaatzone langs het spoor staat de nieuwste bol.

De bol laat de honden zien en de plek waar de poep in gedaan

moet worden. Op 24 juli jl. plaatste de serviceploeg van de ge-

meente de bol.

Meepraten over de wijk

De Buurttafel in de Pieter Bothstraat. Foto: Marije Winter.



Bezuidenhout-West Nieuws
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De wijkvereniging gaat van start

Afgelopen twee weken is er hard gewerkt aan de wijkvereni-

ging in Bezuidenhout-West. Bewoners uit verschillende stra-

ten zijn bij elkaar gekomen en hebben besloten dat de

klankbordgroep beter omgevormd kan worden tot een wijk-

vereniging; het grote voordeel van een vereniging is dat er

leden zijn en dat men verwacht dat leden actief betrokken

zullen zijn bij alles wat de vereniging gaat ondernemen. De

vereniging zal net als de klankbordgroep fungeren als spreek-

buis naar de gemeente. Tevens zal de vereniging zelf de han-

den uit de mouwen steken en diverse projecten gaan opzet-

ten in Bezuidenhout-West.

Op 6 november a.s. zal de eerste grote ledenvergadering

plaatsvinden en zullen de bestuursleden gekozen worden.

Ook zullen de leden dan de statuten en de contributie gaan

vaststellen. Daarna kan het bestuur de notaris bezoeken om

de statuten te laten inschrijven en te bekrachtigen. Na de in-

schrijving in de Kamer van Koophandel kan de vereniging dan

als rechtspersoon gaan functioneren. 

Vierde bol
Vorige week heeft de mozaïekgroep de laatste hand gelegd aan
de vierde bol. De serviceploeg van de gemeente plaatste de bol
op een mooie plek in de wijk.

De gemeente voert groot onderhoud uit aan de bomen in de 
Jan van Riebeekstraat.

Mozaïekgroep zoekt nieuwe leden

De mozaïekgroep van het wijkcentrum Bezuidenhout-West zoekt nieuwe leden.

Het plan is om komende winter in het wijkcentrum kleinere werkstukken te

maken; u kunt denken aan schilderijen, en borden, die u in uw eigen woning kunt

ophangen. Heeft u interesse in mozaïeken, komt dan langs in het wijkcentrum en

meldt u aan voor de groep. Zodra we voldoende leden hebben, gaan we van start.

Het wijkcentrum vindt u aan het Jan van Riebeekplein 90, tel 070 205 2550; u kunt

vragen naar Jaap de Wit of Helen Baun.



Naast dat ze, door zo jong te beginnen, heel veel ervaring en ken-

nis hebben opgedaan over alle producten die er in omloop zijn,

hebben ze ook veel affiniteit met de mens achter de klant. Dit

komt natuurlijk voor een deel omdat ze zijn begonnen in een tijd

waar het praatje en de oprechte aandacht voor een klant normaal

was en niet speciaal. In deze tijd van internet-geweld willen

Yvette en haar gezin er voor waken dat het contact met de klant

blijft. Naast dat ze met de tijd meegaan door een DHL punt te zijn

en de winkel langer openblijft, vinden ze af en toe een praatje of

een arm om iemand heen juist heel belangrijk. Je bent niet alleen

een klant maar gewoon een mens met je wensen of soms onze-

kerheden voor wat betreft kleine kwalen en de familie helpt u

daar graag bij.

Het is een echt familiebedrijf gebleven want inmiddels werken

hun drie dochters, Kim, Kayo en Tessa ook in de zaak, en de broer

van Yvette, Ray en ook schoonzoon Joey.  

Als ik zeg de zaak, bedoel ik eigenlijk de drie vestigingen van de

Etos in de Betje Wolffstraat, Loosduinse Hoofdstraat en de There-

siastraat en ook de Douglas in de Theresiastraat en de Frederik

Hendriklaan. Ze zijn dus goed bezig om het zo maar te zeggen. De

administratie wordt gedaan door de zus van Yvette, Nathalie. Er

werken natuurlijk niet alleen familieleden maar sommige men-

sen werken er al zolang dat ze worden beschouwd als familie. 

Yvette zelf is tegenwoordig voornamelijk bezig achter de scher-

men. Zij zit, samen met drie andere zelfstandige ondernemers uit

de Theresiastraat, in het bestuur van een winkeliersvereniging,

BIZ, Bedrijven Investerings Zone. Dit houdt in dat zij zich bezig

houden met het uiterlijk van deze winkelzone en alles wat daar

mee te maken heeft samen met de bewoners en het wijkcen-

trum. 

Zij hebben allen dezelfde belangen wanneer het aankomt op de

straat, het straatbeeld en activiteiten voor de klant en de bewo-

ners. Bijvoorbeeld wanneer er een Braderie gepland staat, wat is

daar voor nodig? Wie zorgt ervoor dat de Kerstverlichting weer

wordt opgehangen? Wie doen er mee aan de Halloweentocht?

Zoals u dus leest zijn het naast zeer ondernemende mensen ook

mensen die van mensen houden en door hun enthousiasme in

hun werk ervoor zorgen dat mensen graag naar hun winkel

komen, ik in ieder geval! 

Toen Yvette Jouai veertien jaar oud

was begon ze te werken bij een dro-

gisterij op de Mezenlaan, bij sommi-

gen beter bekend als het

Mezenpleintje. Hier heeft ze haar

man, Wim Schmale leren kennen

want deze drogisterij was van zijn

ouders. In de loop van de jaren zijn ze

samen zelfstandig een winkel begon-

nen en later zijn ze onder de keten

Etos gaan werken en ze zijn al een

jaar of 18 werkende in de Theresia-

straat. 

(Advertorial)
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Een dag nadat ze 21 was geworden, trad Sophia op 18 juni

1839 in het huwelijk met de bijna even oude Nederlandse

Prins van Oranje Willem Alexander (1817-1890). Het echt-

paar verhuisde op 13 juli 1839 naar het Paleis Noordeinde in

Den Haag. Sophie werd door de Nederlandse bevolking met

enthousiasme ontvangen. Het echtpaar kreeg drie zoons:

Willem, Alexander en Maurits. Tien jaar later werd Willem

Alexander Koning der Nederlanden en Groothertog van

Luxemburg. Sophie kreeg dezelfde, vrouwelijke titels.

Een onmogelijke echtgenoot

Naar buiten toe leek het allemaal prachtig, maar er was ab-

soluut geen sprake van een sprookjeshuwelijk. Al in het

begin ergerde Sophie zich aan de buitengewone aandacht

die haar kersverse echtgenoot aan andere vrouwen be-

steedde. Dat bleef niet alleen bij een gezellig gesprek. Be-

halve de nauwelijks verholen buitenechtelijke affaires

verafschuwde Sophie ook de regelmatig voorkomende

drank- en braspartijen van haar man.

Uit brieven van Koningin Sophie aan haar vriendin Marian

Dora Spalding, Lady Malet, bleek dat zij haar huwelijk met

Willem Alexander ervaarde als een “constante marteling,

een hel op aarde”. Zij omschreef haar echtgenoot als een

drankzuchtig, wreed en op sex beluste man met een grillig

karakter, geestelijk gestoord. “Een onberekenbaar mengsel

van absurditeit, onmenselijkheid en dwaasheid”. Sophie

voelde zich door haar man bedreigd. Ze zei dat hij haar mis-

handelde. De koningin had in die tijd last van hysterische

aanvallen en liet zich daarvoor behandelen in het Duitse

Bad Ems.

Als tegenwicht voor de slechte verhouding met haar man

zocht Sophie compensatie in de wetenschap. Zij was zeer

geïnteresseerd in allerlei kwesties op sociaal en cultureel

gebied. Ze omringde zich met vele geleerden van naam en

onderhield regelmatig contact met letterkundigen. De poli-

tiek had ook haar volle aandacht. Vanwege haar uitge-

breide kennis gold zij in haar tijd als een van de meest

ontwikkelde vorstinnen van Europa.

In 1842, drie jaar na de huwelijkssluiting, had koningin So-

phie al aangegeven dat ze van Willem Alexander wilde

scheiden. Dat bleek lastiger te realiseren dan ze had ge-

dacht. In 1851 deed zij opnieuw een poging, maar Sophie

moest nog vier jaar wachten voordat het tot een scheiding

van tafel en bed kwam.De koningin, die op latere leeftijd

meerdere kwalen kreeg, overleed op 3 juni 1877, bijna 59

jaar oud. Haar stoffelijk overschot werd bijgezet in Delft.

Twee jaar na haar dood trad haar voormalige echtgenoot in

het huwelijk met Emma van Waldeck-Pyrmont.

Koningin Sophie, een van de meest ontwikkelde 
vorstinnen van Europa       
Ongelukkig in haar huwelijk met Koning Willem III

Sophia Frederika Mathilda werd op 17 juni 1818 op het ouderlijk slot in het Duitse Stuttgart geboren als

Prinses Van Württemberg. Haar ouders waren Catharina Paulowna, dochter van de Russische Tsaar Paul I,

en Koning Willem I van Württemberg. Als kind toonde zij tijdens haar schoolopleiding een brede belang-

stelling, waardoor zij in meerdere vakken hoge cijfers behaalde. Vanwege haar charmante optreden

maakte de jonge prinses gemakkelijk contact met haar medeleerlingen en later met andere mensen in

haar omgeving.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers 

Vóór het bombardement van 3 maart 1945 op Bezuidenhout liep de Koningin Sophie-

straat van de Schenkkade naar de Juliana van Stolberglaan ter hoogte van de Wilhelmina-

straat. Ofschoon vele straatnamen na de Tweede Wereldoorlog behouden zijn gebleven,

veranderde wel het stratenplan. De Koningin Sophiestraat, die nog wel bij de Schenkkade

begint, is nu veel korter dan voorheen.



HEPPY BEPPY
CREATIEVE WORKSHOP

Aanmelden via www.heppybeppy.nl

Ook in Den Haag kun je met 

Heppy Beppy aan de slag en van de 

basisvorm jouw eigen Beppy maken! Karin 

verwelkomt je graag bij de  voor een 

creatieve, leuke en vooral gezellige workshop.

Kijk op www.heppybeppy.nl 

voor de standaard workshopdagen 

waarvoor je je kunt aanmelden.

Op verzoek maken wij ook graag een afspraak 

voor een besloten workshop. Leuk als teamuitje 

 bijvoorbeeld!

Vragen?

E: kaatje@heppybeppy.nl / T: 06-81186432

organiseert samen met de Haagsche Tafel

www.heppybeppy.nl

a

MAAND MAAND MAAND MAAND 

DATADATA Wij verzorgen deze graag voor u, naar keuze

informatie: 070-7370537 of 06-81186432

info@haagschetafel.nl

Inspirerende ruimte huren?
vergadering
workshop
meet-up
high-tea

Theresiastraat 101 - 2593 AC  Den Haag

E-mail: info@destomerijtheresiastraat.nl

Tel. 070 - 383 81 35 - www.destomerijtheresiastraat.nl

DE KROON OP STOOMWERK

STOMEN - BANKHOEZEN - DEKBEDDEN
LEER/SUEDE - VLOERKLEDEN

GORDIJNEN



Duurzaam Bezuidenhout

55 procent van een gemiddelde energierekening gaat op aan gas

en van dat gas wordt 80 procent verbruikt voor de verwarming.

De oude vertrouwde radiatorfolie zorgt ervoor dat de warmte

binnen blijft en niet in de buitenmuur verdwijnt. Dat kan tot 40

procent op de stookkosten schelen. 

Tochtstrips: 70 m³minder gas

Andere bekenden die kunnen zorgen voor een aangenaam bin-

nenklimaat zijn de tochtstrip en het tochtband. Deze zijn er in al-

lerlei soorten maten en kwaliteiten voor deuren en ramen. Voor

brievenbussen zijn er de tochtborstels. Let er wel op dat als u al

tochtstrips heeft, deze na enkele jaren minder flexibel worden,

waardoor opnieuw kieren, tocht en daarmee dus ook warmtever-

lies (en hogere stookkosten) ontstaan. Goede isolatie houdt niet

alleen de kou buiten, maar ook de warmte binnen. En als er min-

der warmte verloren gaat, hoeft de cv-ketel minder hard te stoken

en vermindert het energieverbruik. Volgens Milieu Centraal gaat

het gasverbruik van een gemiddelde eengezinswoning met onge-

veer 70 m³ per jaar omlaag na het dichtmaken van naden en kie-

ren. 

Ledlampen: 85% minder stroom

Energie besparen kan ook door uw gloei- en halogeenlampen te

vervangen door ledlampen. Spaarlampen zijn bijna net zo zuinig

als ledlampen. Daarom is het niet nodig nog brandende spaar-

lampen te vervangen. Een ledlamp verbruikt 85 procent minder

stroom dan een gloeilamp en is 75 procent zuiniger dan een halo-

geenlamp. Ledlampen zijn tegenwoordig in vrijwel alle soorten,

maten en tinten verkrijgbaar. De aanschafprijs ligt hoger, maar

door het lage verbruik en de lange levensduur, betaalt u op de

lange termijn veel minder voor led.

Waterbesparende douchekop: 153 euro minder kosten

Warm water maakt ongeveer 10 procent van uw energierekening

uit. Het meeste warm water wordt gebruikt om te douchen. Wilt

u besparen op uw energierekening kies dan voor een waterbespa-

rende douchekop. Deze verrijkt het water met lucht, maar door de

vaak brede douchekop wordt het comfort van de waterstraal er

niet minder op. Dus onder de douche zult u het verschil niet mer-

ken, maar wel in de portemonnee. Een lid van de werkgroep Duur-

zaam Bezuidenhout schreef ooit in deze wijkkrant: ‘Drie jaar

geleden heb ik zo’n douchekop aangeschaft en mezelf meteen

getrakteerd op een luxe versie. Deze kostte toen ongeveer 120

euro, maar eenvoudigere uitvoeringen zijn al te krijgen vanaf 10

euro. Ik heb het even nagerekend op www.milieucentraal.nl: elk

jaar heb ik minstens 153 euro bespaard zonder ook maar iets aan

douchetijd of kwaliteit in te leveren. Na aftrek van mijn ‘investe-

ring’ heb ik dus al 339 euro verdiend, en volgend jaar 492 euro.’

Dat voordeel kan oplopen als u in plaats van gemiddeld 9 minu-

ten, maximaal 5 minuten per keer douchet. Maak er met uw kin-

deren een spelletje van en gebruik een zandloper.

Goede ventilatie: minder schimmel

Zijn de naden en kieren van uw huis dicht, besteed dan ook aan-

dacht aan ventilatie. De aanvoer van verse lucht en de afvoer van

vervuilde lucht moet dag en nacht, het hele jaar doorgaan. Ge-

beurt dat niet, dan raakt de lucht binnen vervuild met alle nade-

lige gevolgen van dien. Met name veel oude huurwoningen

hebben geen goede ventilatie. Daardoor wordt het huis te vochtig

en komen er schimmels en meer huismijt. Veel vocht en schimmel

in huis kunnen niet alleen gezondheidsproblemen veroorzaken,

maar ook bestaande klachten, zoals astma, verergeren. Goed ven-

tileren kan het best met een mechanische ventilatie. Een prima

alternatief zijn de ventilatieroosters. Bij de laatste optie is het ad-

vies deze dag en nacht open te houden, ook in de winter. Een an-

dere tip is elke dag een kwartier lang een raam ver open te zetten

(doe dan wel de verwarming uit). Wordt er voldoende geventi-

leerd, maar zijn er toch vochtproblemen, dan is het raadzaam om

de verhuurder te bellen. Het probleem kan namelijk veroorzaakt

worden door lekkage of gebreken aan de woning. Verder is het

belangrijk om in een ruimte met een geiser extra goed te ventile-

ren, ook met het oog op het vrijkomen van koolmonoxide.

Eenvoudig besparen op de 

energierekening en gezond wonen
Besparen op energie, dat kan op vele manieren. Wie het geld ervoor heeft, kan bijvoorbeeld kie-

zen voor zonnepanelen, dak-, gevel- en vloerisolatie, een groendak of een warmtepomp.  Maar

ook voor mensen met een kleinere beurs zijn er voldoende mogelijkheden om er in deze don-

kere en koudere dagen tegen een beperkte investering toch comfortabel bij te zitten.

Radiatorfolie levert een besparing van 40 procent op uw gasrekening op.

Tekst: werkgroep Bezuidenhout
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(Advertorial)



Theresiastraat 43 - 2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl
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EXPATS
“We are very happy here”

My name is Beata Imans and I’m taking over the column from Lorraine,

who brought you the neighbourhood expat news for a bit over a year.

Originally from Lithuania, I’ve been an expat for the past 20 years and

lived in Poland, Denmark, Democratic Republic of Congo, Burkina Faso

and Ivory Coast. I have a background in linguistics and communicati-

ons and have recently completed journalism studies at the London

School of Journalism. 

I moved with my husband and son to Bezuidenhout almost three years

ago and we loved it from the beginning. I mean, what’s not to like? Our

neighbourhood is green and cosy and has everything you need. It

seems other expats share my opinion, because so many of them made

Bezuidenhout their home. 

“Before, you only heard Dutch when you walked on Theresiastraat and

now you hear languages from all over the world,” says Denise van Riel,

who moved to Bezuidenhout 30 years ago from the UK. Back then

there weren’t as many expats as there are now, she was one of the first

ones. “Bezuidenhout used to be very Dutch, you had to learn the

language to get around here, people didn’t easily speak English to

you,” says Denise. 

She liked it from the beginning: “You have the swimming pool and the

parks and the woods and the library, it’s a lovely place to live and I feel

very safe here, I would recommend it to anybody.”

Rawan Zoubi, originally from Germany, moved here from the US with

her husband two months ago. They needed an apartment close to the

train station as they both work in Leiden and Bezuidenhout seemed

like a good choice. “My first impression of Bezuidenhout was how

friendly and open people were here,” says Rawan. When they just arri-

ved, jetlagged and tired, and headed out to find something to eat, they

had no idea where to go. The first lady they asked for help not only ex-

plained them where they could find something, she even walked with

them to make sure they got there. “These were my first five minutes in

the Netherlands, it was very warm and welcoming from the begin-

ning,” says Rawan. 

She is happy Theresiastraat has all she needs on a daily basis and

everything is easily accessible. “I come from the US where you can’t

function without a car, here you can do everything on foot or by bike.

I’ve been dreaming about it for the last six years and my prayers were

heard,” she laughs. 

Rawan tells me she also appreciates the developed infrastructure and

public transport. She is very impressed by how well everyone speaks

English, which makes the expat life much easier, especially for newco-

mers. 

“There is something to do for everyone,” says Rawan. “If you want to

relax, you can go to the Haagse Bos, it’s so well maintained and gorge-

ous. Or you can hang out at one of the bars, watch people and practise

your Dutch with the locals. It’s been great, we are very happy here.”

The editors of Bezuiden-

hout Nieuws say good-

bye to columnist

Lorraine Wittenberg,

who filled the expats

page with her observati-

ons in our neighborhood for some

time. Unfortunately, due to busy

work, Lorraine has to stop; we thank

her for her efforts. Beata Imans takes

over the columns. Her first contribu-

tion.

Goodbye

Short
■ ■ ■ Vocality pop and musical choir organi-

zes a free trial rehearsal for interested people

every month. This happens every first Sunday

of the month, from 7:45 PM to 9:45 PM in the

Nutsschool, Merkusstraat 19. The next trial

rehearsals are on November 3 and December

1. You can register by sending an email to

info@vocaalregionaal.nl

■ ■ ■ The Healthy Nature Walking Founda-

tion is looking for volunteers to guide a wal-

king group once a week / month. The

foundation organizes nature walks for ever-

yone, but especially for people who are not

very active. Soon the foundation will also

start walking in Bezuidenhout. More info:

www. Gezondnatuurwandelen.nl

■ ■ ■ The Den Haag Doet Burenhulp organi-

zation brings people who seek help and 

people who offer help together. It is about

simple, little time-consuming jobs such as

walking the dog, shopping, etc. People and

providers can register via the website

www.denhaagdoetburenhulp.nl or by tele-

phone 070-2052500. You will then receive a

Burenhulp Haagse Hout employee on the

phone.

For more news check 

www.bezuidenhout.nl
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Treurnis om reclamezuilen



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

T  (070) 383 82 75  I  www.briede.nl  E  info@briede.nl

mooi wonensinds 1895

briedé

pvc vloerenlaminaat

tapijt & karpetten

marmoleum

vinyl

de vloerenspecialist
van Den Haag!
kom langs voor inspiratie, 

ruim assortiment en volledig advies!

wij leggen elke vloer!
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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant

voor Bezuidenhout. De krant verschijnt

vijf keer per jaar in een oplage van bijna

11.000 exemplaren. Het volgende num-

mer, Bezuidenhout Nieuws 70, wordt be-

zorgd in de week van 14-21 februari 2020.

Redactie

Jos Heymans (hoofdredactie), 

Paul van Riel, Eric Stins (eindredactie), 

Roeland Gelink, John Hermse,

Mark Hoogland, Esther Nijhoff, 

Hilde Vossen, Carel Wiemers

Fotografie Koen de Lange en 

Willem Verheijen

Vormgeving Leo Leeflang

Drukwerk 

Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 

Enkele voorbeelden: 

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclu-

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

den aantrekkelijke kortingen. De kosten

voor het opmaken van een advertentie

zijn € 12,50 per kwartier. 

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven

www.bezuidenhout.nl linker kolom

‘wijkkrant’. Druk- en zetfouten voorbe-

houden.

Of neem contact op met:

Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of

har100@ziggo.nl.

Robert Boer: 06-24 76 68 81 of

robert.boer@ziggo.nl

Adres

Johannes Camphuijsstraat 25

2593 CH  Den Haag

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

InhoudColofon

Op de cover

De gemeenteraad kwam er niet aan te pas, toen het college van 

b en w twee jaar geleden in zee ging met een bedrijf voor het plaat-

sen van digitale reclamezuilen in onder meer de Theresiastraat.

Daardoor was er voor winkeliers en bewoners geen kans op in-

spraak en zitten we voor jaren vast, de contractduur is acht jaar, aan

deze straatbeeldvervuilers. Zo denken althans velen, waaronder de

winkeliersvereniging en het wijkberaad die bezwaar hebben aange-

tekend. Voorlopig nog zonder succes; de stad kan niet zomaar onder

het contract uit. Op de pagina’s 21 en 23 leest u er alles over.

5 Inval politie en handhaving in horecazaken

11 Schoonheidsspecialiste Nollie Kleiheeg

15 Griezelen met Halloween

16/17 Drie juffen goed voor 120 jaar onderwijs

19 Wijkberaad neemt groenonderhoud over

27 Gustaaf van Imhoff, koloniaal bestuurder

Krant niet ontvangen, 

laat het ons weten

Formaat Zwart/wit Full color

pagina 1 x 1 x

1/32 25,00 37,50

1/8 62,00 93,00

1/4 111,00 166,50

1/3 145,00 217,50

1/2 210,00 315,00

1/1 410,00 615,00



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

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.

Mooie E-bikes, eerlijk advies, super service!

Hoorn 310
2404 HL  Alphen a/d Rijn
06 506 947 03 - 06 547 412 60

AUTO SERVICE MULDERS

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!

Meer informatie over de Speel-O-Theek op internet:

https://bezuidenhout.nl/bezuidenhut/speel-o-theek-algemeen/

bezuidenhut Speel-O-Theek

Vrijwilliger worden?

Voor al uw spuitwerk!
o.a. Keukens, tafels, scooters en auto’s

Ook voor laswerk en taxaties
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Wonen we in Bezuidenhout in een wijk waar van alles loos

is, waar achter voordeuren en in garages en schuren allerlei

activiteiten plaatsvinden die het daglicht niet kunnen ver-

dragen? Eind oktober haalde de politie uit een garage in de

Rijklof van Goensstraat nog vrachtwagens vol met scooters

die vermoedelijk gestolen zijn. Dat was een week na de

grote actie van gemeente en politie in onze wijk, samen

met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA),

belastingdienst en het openbaar vervoer. Het was de eerste

grootschalige handhavingsactie in Bezuidenhout sinds

2014. 

De gemeente zegt in actie te zijn gekomen na klachten van

bewoners, ondernemers en andere mensen die werken in

onze wijk, over misstanden in woningen: zoals te volle hui-

zen en vervuiling; fout parkeren, en café’s en restaurants

die er een potje van maken. Geen enkele horecazaak in Be-

zuidenhout waar half oktober controleurs in de pannen

kwamen kijken, voldeed aan alle regels voor schone café’s

en restaurants. Zes hadden de afvoer van hun afval niet

goed geregeld, maar bij vier was de ‘hygiëne risicovol’, zoals

het heet in het verslag dat de gemeente Den Haag publi-

ceerde, en in één keuken was het zo’n smeerboel dat de

zaak subiet dicht ging. Er bestond ‘ernstig gevaar voor de

volksgezondheid’. Welke horecazaken er in onze wijk te vies

waren om er met een gerust hart te gaan eten, wil de ge-

meente niet zeggen omwille van de privacy van de zaken.

In de Bezuidenhoutse horeca sloeg de politie drie mensen

in de boeien: één omdat hij te veel verdovende middelen

op zak had om alleen zelf te kunnen consumeren. Van nog

eens drie mensen die vast werden gezet, hadden er twee

nog een celstraf open staan.

Van de negentien woningen waar de Haagse Pandbrigade

binnenviel, was bijna de helft niet in orde. De huur was veel

te hoog, er werd illegaal gebouwd en twintig mensen lijken

niet te wonen, zoals ze dit hebben opgegeven bij de ge-

meente. Bij zeven van de veertien gecontroleerde kamer-

verhuurbedrijven in onze wijk werden regels overtreden,

maar de gemeente kon niet aangeven wat er precies aan

scheelde.

Levert dit samen met bekeurde zwartrijders, boetes voor

gebrekkige auto’s, foutparkeren en mensen die nog belas-

ting moeten betalen nou een beeld op van een wijk waar

het minder prettig wonen is? Met misstanden, overlast en

regelrechte criminaliteit? Je zou haast zeggen van wel als je

een postcode uit onze wijk invult bij de recente Inbraakba-

rometer van verzekeraar Interpolis. Het risico op inbrekers

in Bezuidenhout loopt van middelmatig tot hoog, waarbij

twee inbraken en twee pogingen in de laatste drie maan-

den al als een hoog risico gezien wordt.

Ook het Centraal Station en omgeving vallen in de handha-

ving onder deze wijk. Zo werden er fietsers bekeurd die op

de stoep reden in de Rijnstraat. Zelf noemt een woordvoer-

der van de gemeente het Centraal Station, een van de druk-

ste van Nederland, een van de gebieden waar extra op

gelet wordt. 

Maar de rest van de wijk, waar toch de meeste Bezuiden-

houters wonen, blijft het daar ook goed opletten voor poli-

tie en andere handhavers? Met grote acties waarbij met

man en macht uitgerukt wordt? “Dit doen we in gebieden

die extra aandacht hebben van gemeente en politie en we

organiseren dit ook in andere wijken.”

Controle op misstanden in de wijk 

Tekst: John Hermse

Politie, handhavers en toezichthouders in actie in Bezuidenhout 

Fout geparkeerde auto’s, huizen waar te veel mensen wonen,

zwartrijders, drugshandel en smerige keukens. Het kwam alle-

maal voorbij bij een grote controle die handhavers half oktober

uitvoerden in Bezuidenhout, een van de ‘gebieden die extra aan-

dacht hebben van gemeente en politie’.

Horecavergunning wordt gecontroleerd, bediening gefouilleerd.



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

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Theresiastraat 84

2593 AR  Den Haag

Ingang Dokkoonspa

Openingstijden: do t/m zat

10.00 tot 19.00 uur

T +31 627 181 289

F Songkran Thai Spa Pedicure

Shellac verwĳderen

Manicure

Manicure met lakken

Pedicure

Spa pedicure



B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  D E C E M B E R  2 0 1 9 7

Op veel plekken in Den Haag hebben bewoners last van grondwa-

ter in hun kelder of kruipruimte. Ook in ons eigen Bezuidenhout

doet dat probleem zich voor. Slecht voor je huis en schadelijk voor

je gezondheid!  

De werkgroep Grondwateroverlast wil dit aankaarten bij de ge-

meente en zou graag van de bewoners willen weten, wie last heeft

(of heeft gehad) van grondwater. 

Ga naar www.bezuidenhout.nl/grondwater/ en vul het formulier in.  

Wij zijn erg benieuwd naar uw reacties en gaan daar graag mee aan

de slag!

De Haagse Vogelbescherming spant zich al bijna 95 jaar in voor de vogels in

onze stad en regio. Recent heeft een HVB-werkgroepje van ervaren vogelaars

een serie ‘ideale nestkasten’ ontworpen. Het najaar en de winter is dé tijd om

nestkasten op te hangen. Dan wennen de vogels er een paar maanden aan en

heb je in het voorjaar meer kans op succes.

De nieuwe kasten zijn gemaakt van grenen van 18 mm. dik. Voor de volgende

soorten zijn nestkasten leverbaar: Bonte- en Grauwe Vliegenvangers, Boom-

kruipers, Koolmezen, Roodstaarten, Pimpelmezen, Spreeuwen, Kleine en Grote

Bonte Spechten, Torenvalken, Bosuilen en Kerkuilen. Voor mussen is er een heel

nieuwe kast ontwikkeld, met een aparte slaapruimte voor het mannetje want

hij is niet welkom  bij mevrouw en het nest tijdens het broeden. 

De Haagse Vogelbescherming kan de nestkasten donkergroen gebeitst kant-

en-klaar afleveren, maar ook als bouwpakket. Heeft u belangstelling voor een

nestkast? Stuur dan een mailtje naar info@haagsevogels.nl en u krijgt infor-

matie toegezonden via e-mail. Meer informatie www.haagsevogels.nl 

4 december, 14.30-15.30 uur: Schimmeltje is verliefd (4+), poppen-

kastvoorstelling met Lisette van Gemert

6 december, 10.00-10.45 uur: babycafé, voor (groot)ouders met een

baby tot 1,5 jaar. Voorlezen, praten en zingen vormen het hoofd-

menu. Toegang gratis.

16 december, 17.30-20.00 uur: filmavond ‘Murder on the Orient 

Express’ uit 2017, gebaseerd op het boek van Agatha Christie. 

Reserveren noodzakelijk via 070-3537330 of 

haagsehout@bibliotheekdenhaag.nl

27 december, 10.00-10.45 uur: peutertijd, voorlezen. Voor kinderen

van 2 tot 4 jaar. Reserveren is noodzakelijk: 

haagsehout@bibliotheekdenhaag.nl

Overlast grondwater 

Nestkasten

Op dinsdag 3 maart 2020 vindt de jaarlijkse herdenking

van het bombardement op Bezuidenhout van 3 maart

1945 plaats. Het globale programma ziet er als volgt uit:

12.00 uur: Herdenkingsgebed Cross of Nails 

                     (Christus Triumfatorkerk)

13.30 uur:  Herdenkingsceremonie met kranslegging 

                     (Juliana van Stolbergmonument)

14.45 uur:  Ontmoeting (ROC Mondriaan)

In de nieuwsbrief van de Stichting 3 maart ’45 van ja-

nuari 2020 leest u meer over het definitieve pro-

gramma van de herdenkingsdag en andere activiteiten

die in het kader van 75 jaar bombardement Bezuiden-

hout worden georganiseerd. (Foto: Koen de Lange)

Herdenking, voorlopig programma
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Adelheidstraat 87a - 2595 EC  Den Haag

T 070 3470965 - E info@hetpleidooi.nl

I www.hetpleidooi.nl

Open maandag tot en met vrijdag voor  

lunch en diner 

Restaurant
het Pleidooi

"Proef onze nieuwe 

Winter Specials"

uw huis, 

onze zorg!

+31 (0)70 34 74 433  

www.svdmakelaars.nl

makelaars & taxateurs
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Verdriet

Langs de vijver bij park Vlaskamp staat tegenwoordig een hekje van

kleine paaltjes. Ik ren of wandel er geregeld langs. Deze zomer lagen

er bloemen. Ik ging toch even kijken, hoewel ik ook wel wist dat er

verder niets was te zien dan die bloemen en het hekje. 

Even kwam weer heel dichtbij wat daar een jaar geleden gebeurd

was, toen er nog veel meer bloemen lagen, en waxinelichtjes en

briefjes, een knuffel misschien, ik weet het niet precies meer. Altijd

als ik er langs kwam, stond ik er even bij stil, tot de plek weer leeg

was.

Ik heb niemand gesproken over wat er daar gebeurd was, maar de

briefjes en de plek zeiden genoeg. Genoeg voor een brok in de keel

voor de peuter die daar te water was geraakt en het niet had over-

leefd. Een hekje stond er toen nog niet.

Iedereen kan zich voorstellen wat voor drama zich daar heeft afge-

speeld, in onze wijk, of in ieder geval aan de rand ervan, een plek

waar het vooral ‘s zomers druk is met barbecue, sporters en spe-

lende kinderen.

Als er zich ergens in een ver buitenland een noodlottig drama af-

speelt, is altijd de vraag: zijn er Nederlanders bij? Ik was altijd ge-

neigd mijn schouders op te halen: een Nederlands slachtoffer? Dat

doet mij niet meer dan een Duitser of een Spanjaard. Het is even

erg, maar geen reden voor een brok in de keel.

Het leed blijft op afstand, of het nu een Duitser of een Spanjaard is,

of zelfs een landgenoot. Maar dat kind in de vijver: ik kende de peu-

ter en zijn ouders niet. Toch: elke keer een brok in de keel bij dat ver-

driet om de hoek.

Begin oktober schrok ik, en heel veel mensen met mij, van het over-

lijden van boswachter Jenny van Leeuwen. Door haar werk kenden

veel mensen haar en ik was zelf tweemaal met haar op pad geweest

voor een stukje in de krant. Als ik nu de condoleances teruglees op

het boswachtersblog van Staatsbosbeheer laat me dat opnieuw niet

koud.

Dat kind kende ik niet, Jenny een beetje. En ik ben niet iemand die

snel kaarsjes opsteekt of bloemen legt, en aan gebeden om zielen-

heil en sterkte waag ik mij al helemaal niet. Nederland is te groot

om met iedereen mee te kunnen leven. Maar soms, als het verdriet -

ook als het een verdriet-zonder-naam is - niet op afstand blijft, maar

in de buurt komt, in onze buurt - dan wel.

Kort
■ ■ ■  Columnist Carel Wiemers, bekend als

historische verhalenverteller in het Haagse

Bos en schrijver van de geschiedenis van de

straatnamen in Bezuidenhout, heeft een

boek uitgebracht onder de titel ‘Duel op de

bloedheuvel’. Hierin behandelt hij de ge-

schiedenis van Bezuidenhout, in het bijzon-

der die van het Haagse Bos, ooit het

jachtterrein van de Graven van Holland. Het

boek telt 86 pagina’s, kost € 17,50 en is te

bestellen via de website boekscout.nl, ISBN

978-94-6389-307-7.

■ ■ ■  Wijkgenoot Theo Monkhorst houdt

op 1 december een lezing over de waarheid

in de literaire roman, gebaseerd op de ge-

schriften van Louis Couperus. Hoewel Cou-

perus regelmatig waarschuwde dat hij loog,

bijvoorbeeld over zijn Italiaanse avonturen,

werd dat door zijn lezers niet serieus geno-

men. De voordracht van Monkhorst vindt

plaats in het Louis Couperus Museum, Ja-

vastraat 17, Den Haag. De kosten bedragen

€ 12,50, inclusief drankje en museumbe-

zoek. Houders van een museumkaart 

betalen € 10,00. Aanmelden: 

info@louiscouperusmuseum.nl

■ ■ ■  Het Haags Gemeentearchief start in

het kader van de viering van 75 jaar bevrij-

ding het filmproject ‘Oorlog in Den Haag.

Dagelijks leven in bewegend beeld, 1940-

1945’. Daarvoor is het archief op zoek naar

amateurfilmpjes over de Tweede Wereld-

oorlog in Den Haag. Ook komt het archief

graag in contact met ooggetuigen voor een

zo compleet mogelijk Haags beeldverhaal.

Meer informatie: 

www.haagsgemeentearchief.nl

■ ■ ■  Het Festival ‘De beleving Haagse

Hout’ is sinds kort gehuisvest aan de Laan

van NOI 123, van waaruit verschillende eve-

nementen worden georganiseerd. In juni

volgend jaar vindt het eendaagse festival

De Beleving plaats in het Park Vlaskamp, op

de grens van Bezuidenhout en Mariahoeve.

Nadere informatie volgt.

■ ■ ■  De leesclub in Bezuidenhout is op

zoek naar nieuwe leden. De club komt een-

maal per 4 à 6 weken bijeen bij een van de

leden thuis. De besproken literatuur vari-

eert van 19e eeuwse tot hedendaagse ro-

mans, zowel Nederlandse als vertaalde

boeken. Wie belangstelling heeft, kan con-

tact opnemen met Erik Bakker, 070-3606451

of bakkerik@gmail.com

Voor meer actuele informatie: 
www.bezuidenhout.nl

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Bedankje

Het wijkberaad wil in deze laatste uitgave van 2019 alle adverteerders 

bedanken voor hun gewaardeerde bijdrage aan het in stand houden van 

Bezuidenhout Nieuws. Ook de vrijwilligers die het blad voorzien van 

artikelen en foto’s zijn wij dankbaar voor hun inzet.

Wijkberaad Bezuidenhout



Haaglanden Huisdieren Crematorium
(Advertentie)

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

Traiteurslagerij Ammerlaan
Al bijna 100 jaar het adres voor vlees van hoogstaande kwaliteit.

De decembermaand is aangebroken en wij hebben alles in huis

voor smakelijke feestdagen, van carpaccio tot wild en van gourmet

tot dessert. Vraag ernaar in de winkel en wij helpen u graag bij het

samenstellen van een geslaagd (kerst)diner! Ook voor bij (kerst)bor-

rels hebben wij diverse mogelijkheden zoals een tapasplank, 

Saucijzenhapjes verschillende soorten luxe patés. 

Wij hebben in november meegedaan met de internationale 

vakwedstrijden van slavakto en zijn met diverse specialiteiten 

bekroond met goud en goud met ster. We zijn hier erg trots op!

Wij hopen u in onze winkel te zien en wij wensen 
iedereen hele fijne feestdagen

De specialist 

voor smakelijke 

feestdagen!
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Zelf geboren in Moerwijk leerde Nollie Kleijheeg het Bezui-

denhout al jong kennen via de door haar grootouders in

1936 geopende sigarenwinkel aan de Van Lansbergestraat,

die haar vader later overnam. Na zelf nog bij Sjef ‘K’ in de

winkel te hebben gestaan, begon zij in de ruimte daarach-

ter 39 jaar geleden haar schoonheidssalon. "Ik heb eerst

zeven jaar op kantoor gewerkt en ben bij mijn vader gaan

werken terwijl ik de opleiding voor schoonheidsspecialiste

deed". Met een receptie om de opening van haar zaak be-

kend te maken, maakte zij een goede start. "Ik had direct

een volle agenda. De meeste klanten kende mij al van ge-

zicht uit de winkel".

Na zeven jaar aan de Van Lansbergestraat verhuisde de

groeiende salon met veel klanten uit de buurt naar een rui-

mere locatie aan de Pahudstraat. "Daar had ik met een

compagnon ook een sauna en een zonnebank en konden

klanten tevens terecht bij een pedicure". Zelf ging Nollie

Kleijheeg in 1994 in de Paulinastraat wonen. Na de ge-

boorte van haar dochter Robin verhuisde zij daar in 2001

haar salon naar toe. "Zo had ik meer vrijheid en was het

werk ook goed te combineren met de zorg voor mijn doch-

ter".

Massages

In de lange tijd dat zij in Bezuidenhout werkt en woont, is

Nollie Kleijheeg vergroeid met de wijk. "Ik heb bepaalde

klanten nog vanaf het begin". Van sommige vrouwen nam

zij later dochters en zelfs kleindochters onder handen. "En

ik heb nu ook vriendinnen van mijn dochter als klant." Met

de clientèle zijn de behandelingen in de loop der tijd veran-

derd. De laatste jaren is Nollie Kleijheeg zich meer gaan

richten op huidverzorging en -verbetering door middel van

intensieve massages en Beauty Defect Repair-producten.

Dit jaar is zij met Manuele Lymfedrainage begonnen. "Dat

is een heel rustige subtiele massage, die goed werkt bij

huidklachten en ook tegen stress en vermoeidheid".

Wat anders is uitgepakt dan zij bij het begin had gedacht,

is het gebruik van apparaten bij schoonheidsbehandelin-

gen. "Ik dacht dat ik alles manueel zou kunnen doen, maar

op een gegeven moment ben je toch aan apparaten toe. Zo

gebruik ik nu microdermabrasie in combinatie met micro-

needling voor huidverbetering en dat geeft mooie resulta-

ten". Hoewel haar pensioengerechtigde leeftijd langzaam

naderbij komt, denkt Nollie Kleijheeg nog niet aan stop-

pen. "Ik zou kunnen leren bridgen, maar blijf liever werken,

want ik vind het nog steeds leuk om te doen". 

Nollie Kleijheeg bijna 40 jaar 

thuis in schoonheid
Als mooiste wijk van Den Haag beschikt Bezuidenhout uiteraard ook over het meeste

vrouwelijk schoon. Nollie Kleijheeg draagt daar als schoonheidsspecialiste al bijna 40

jaar haar steentje aan bij.

Tekst: Roeland Gelink Foto: Koen de Lange

Bedrijvenrubriek



(Advertentie)

Toen Yvette Jouai veertien jaar oud was begon ze

te werken bij een drogisterij op de Mezenlaan, bij

sommigen beter bekend als het Mezenpleintje.

Hier heeft ze haar man, Wim Schmale leren ken-

nen want deze drogisterij was van zijn ouders. In

de loop van de jaren zijn ze samen zelfstandig

een winkel begonnen en later zijn ze onder de

keten Etos gaan werken en ze zijn al een jaar of

18 werkende in de Theresiastraat. 

Naast dat ze, door zo jong te beginnen, heel veel ervaring en kennis

hebben opgedaan over alle producten die er in omloop zijn, hebben

ze ook veel affiniteit met de mens achter de klant. Dit komt natuur-

lijk voor een deel omdat ze zijn begonnen in een tijd waar het

praatje en de oprechte aandacht voor een klant normaal was en

niet speciaal. In deze tijd van internet-geweld willen Yvette en haar

gezin er voor waken dat het contact met de klant blijft. Naast dat

ze met de tijd meegaan door een DHL punt te zijn en de winkel

langer openblijft, vinden ze af en toe een praatje of een arm om 

iemand heen juist heel belangrijk. Je bent niet alleen een klant maar

gewoon een mens met je wensen of soms onzekerheden voor wat

betreft kleine kwalen en de familie helpt u daar graag bij.

Het is een echt familiebedrijf gebleven want inmiddels werken hun

drie dochters, Kim, Kayo en Tessa ook in de zaak, en de broer van

Yvette, Ray en ook schoonzoon Joey.  Als ik zeg de zaak, bedoel ik

eigenlijk de drie vestigingen van de Etos in de Betje Wolffstraat,

Loosduinse Hoofdstraat en de Theresiastraat en ook de Douglas in

de Theresiastraat en de Frederik Hendriklaan. Ze zijn dus goed

bezig om het zo maar te zeggen. De administratie wordt gedaan

door de zus van Yvette, Nathalie. Er werken natuurlijk niet alleen 

familieleden maar sommige mensen werken er al zolang dat ze

worden beschouwd als familie. 

Yvette zelf is tegenwoordig voornamelijk bezig achter de schermen.

Zij zit, samen met drie andere zelfstandige ondernemers uit de 

Theresiastraat, in het bestuur van een winkeliersvereniging, BIZ, 

Bedrijven Investerings Zone. Dit houdt in dat zij zich bezig houden

met het uiterlijk van deze winkelzone en alles wat daar mee te

maken heeft samen met de bewoners en het wijkcentrum. 

Zij hebben allen dezelfde belangen wanneer het aankomt op de

straat, het straatbeeld en activiteiten voor de klant en de bewoners.

Bijvoorbeeld wanneer er een Braderie gepland staat, wat is daar

voor nodig? Wie zorgt ervoor dat de Kerstverlichting weer wordt 

opgehangen? Wie doen er mee aan de Halloweentocht?

Zoals u dus leest zijn het naast zeer ondernemende mensen ook

mensen die van mensen houden en door hun enthousiasme in hun

werk ervoor zorgen dat mensen graag naar hun winkel komen, 

ik in ieder geval! 
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Melden

Onlangs heeft er een grote integrale actie plaatsgevonden
in Bezuidenhout. Daar wordt in dit medium al het een en
ander over geschreven. Wij als wijkagenten waren daar
natuurlijk die avond bij. Zo’n avond is altijd een interes-
sante avond omdat er vanuit alle hoeken en gaten opspo-
ringsambtenaren naar het bureau komen. Ook van
instanties waar wij doorgaans minder mee samenwerken.
Te denken valt aan de HTM, Eneco of de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit. De uitkomst van de avond
gaan we hier ook niet nog eens opsommen want dat kunt
u in dit blad verder wel vinden.

Hoe komen we nu aan al die adressen? We kunnen u in ieder

geval vertellen dat deze adressen niet random gekozen worden

op zo’n avond. De adressen die wij als politie op zo’n avond be-

zocht willen zien, zijn adressen die ons als politie en de wijkagen-

ten in het bijzonder opvallen. Bijvoorbeeld omdat we een

melding hebben gekregen van dealen of juist van overbewoning.

Het overgrote deel van de adressen die bezocht zijn, zijn door

meldingen van de omgeving bij ons of bij de andere partijen te-

recht gekomen. Hennepplantages zijn daar bijvoorbeeld een

goed voorbeeld van. Onlangs werd er een hennepplantage opge-

rold omdat iemand uit de omgeving bij ons aangaf dat er in de

woning hoogst waarschijnlijk niemand woonde, maar wel bijna

elke dag iemand kwam die na een half uurtje weer weg ging. Dit

is heel vreemd. Vervolgens hebben wij onderzoek gedaan en onze

contactpersoon bij de Eneco gebeld. Deze heeft op zijn beurt

weer onderzoek gedaan en kwam erachter dat de elektrakabel zo

warm was, dat hij vreesde voor brand. Vanwege het acute gevaar

is deze plantage gelijk opgerold. Zo zijn er ook wel eens dezelfde

meldingen, maar kunnen we niet direct overtuigend bewijs vin-

den. Dat soort adressen worden dan bijvoorbeeld op zo’n inte-

grale actiedag bezocht. Op een melding van een melder alleen

gaan we doorgaans geen woning bezoeken. We hebben daar wel

meer voor nodig, wij noemen dat opplussen.

Wij als politie en als wijkagenten in het bijzonder kunnen niet

zonder uw meldingen. We zullen altijd proberen wat met de mel-

ding te doen. Dat houdt niet in dat we ook gelijk alles uit de kast

zullen trekken, want helaas hebben we geen blikken vol politie

die we maar steeds open kunnen trekken. In de praktijk blijkt

vaak dat we meldingen doorspelen naar onze partners die ver-

antwoordelijk zijn voor dat specifieke probleem en meldingen die

voor de politie zijn zullen wij proberen op te pakken. Vanwege het

personeelstekort proberen we zo efficiënt mogelijk te werken en

veel samen te werken met onze partners. 

Hoe kunt u ons bereiken? U kunt via 0900-8844 een bericht voor

ons achter laten. De andere mogelijkheid is om via

www.politie.nl op kopje “mijn buurt” te drukken en uw postcode

in te vullen en daarna te drukken op kopje “wijkagenten”. Natuur-

lijk kunt u ook langskomen op ons spreekuur elke donderdag-

avond van 19.00-20.00 uur aan de Johannes Camphuijsstraat 25.

Tekst: Evert-Jan Rusticus en 

Hans van der Linde, wijkagenten

Evert-Jan Rusticus en Hans van der Linde (Foto: Willem Verheijen) 

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 13 januari 2020

U bent van harte welkom tussen 18.00 – 20.00 uur in het 

Buurtcentrum Bezuidenhout aan de Johannes Camphuysstraat 25

Wij wensen u allen een hele fijne 

December feestmaand en een heel fijn en gezond 2020 toe

Nieuwjaarsreceptie



Pan is een café-restaurant, met veel liefde
voor goed en lekker eten, mooie wijnen, 

speciale bieren én met een 
groot zonnig terras!

Open voor lunch, borrel & diner.

www.cafepan.nl
Louise de Colignystraat 53 - 070 381 40 14

Dagopvang en

buitenschoolse opvang

  Avonturen beleven, 

themagericht met 

verschillende activiteiten

  Ervaren medewerkers met 

liefde voor de kinderen

  Ontwikkelingsgerichte 

activiteiten zoals 

muziekles, dansen en 

babymassage

  Gezonde voeding met 

aanbod warme maaltijden

…en nog zoveel meer!

Zo aan de van der Wyckstraat

Van der Wyckstraat 12

2593 XB Den Haag

Meer informatie

of rondleiding?

Maak online een

afspraak of bel

06 15 58 79 99

www.zokinderopvang.nl

Kerst- en Lichtjesfeest
op het Stuyvesantplein               
Woensdag 11 december van 14.00 tot 17.00 uur

In veel tradities en religies over de hele wereld wordt 
de wending van de zon gevierd. 
Na de donkere dagen komt het licht. Daarom vieren wij samen 
het Kerst- en Lichtjesfeest op het Stuyvesantplein
Iedereen is van harte welkom. Alles is GRATIS!

Programma:
Draaimolen voor kinderen van 3 – 8 jaar.   Luchtkussen.
Workshops tot 16.00 uur:
Kerststukjes,  Placemats  en  Kerstkaarten maken,
Stenen schilderen,   Sieraden maken met kralen, 
Haar vlechten  en  Schminken.

Eten en drinken; oliebollen, warme chocolademelk, broodjes 
warme worst en nog veel meer! 

Muziek en samenzang van 16.00 tot 17.00 uur:met Tim Remie!

Om 17.00 uur worden de Lichtjes aangestoken door 
Stadsdeeldirecteur Deborah Lootsma en winnaars van de 
Kleurwedstrijd!   Dan is het ook tijd voor de Prijsuitreiking!

©Little Blue Pencil

Kerst- en LichtjesfeestKerst- en Lichtjesfeest
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In een deel van Bezuidenhout-Oost (Usselinxstraat, Hen-

drik Zwaardecroonstraat, Maystraat en De Vriesstraat)

wordt dit sinds een jaar of vijf georganiseerd door Bep, 

Delise en Maaike. Zij zorgen ervoor dat de buurt op de

hoogte wordt gesteld doormiddel van flyers, posters en 

berichten op Facebook, onder "Bezuidenhout Halloween

Griezeltocht". Alles wordt door hen geregeld en bekostigd.

Het begon vrij klein maar mensen in de buurt worden

steeds enthousiaster en de kinderen dus ook. 

Het is belangrijk dat men snapt dat we afhankelijk zijn van

elkaar. Je kunt namelijk wel iets willen organiseren maar

bij geen interesse van de andere kant stopt het al snel. Dus

hoe meer bewoners eraan meedoen, hoe leuker het wordt!

Zo is er een mevrouw die dit jaar 180 cupcakes heeft ge-

maakt, elk apart versierd, en er binnen een uur doorheen

was omdat iedereen inmiddels weet van deze cupcake-me-

vrouw! Er zijn verschillende mensen, niet per se verkleed,

die het gewoon leuk vinden om  snoepjes uit te delen aan

alle kinderen. Of mensen die een groot deel van hun voor-

deur of zelfs  hun huis hebben versierd als griezelhuis. Het

wordt hier bewust wat kleinschalig gehouden, want op

deze manier blijft het overzichtelijk, gezellig en veilig voor

iedereen.

In de buurt van de Altingstraat is Aldeane degene die,

samen met Elske, Elena en Roos, al vier jaar "hun" Hallow-

een organiseert. Dit is ontstaan doordat zij een Halloween-

feest zochten voor de iets jongere kinderen in onze wijk,

wel verkleden maar verder niet te spannend. Zij lopen twee

verschillende routes door Bezuidenhout, waaronder het

Spaarwaterveld, de Altingstraat, de Pahudstraat tot het

Stuyvesantplein. Ook zij regelen en bekostigen alles zelf.

Theresiastraat

Het meest bekend is waarschijnlijk het Halloweenfeest dat

door Zorg voor Party wordt georganiseerd in de Theresia-

straat door de eigenaresse, Inge Coomans. Zij krijgt een

kleine bijdrage van de winkeliersvereniging, maar veel

wordt door haar zelf en het team in de winkel geregeld. De

winkel wordt overhoop gehaald om de echte beleving van

Halloween binnen te halen en dat merk je ook aan de kin-

deren. De een vindt het supergaaf en de ander durft niet

omdat het er toch best echt eng uitziet met al die prach-

tige maar enge figuren. Maar je ziet die dag vooral vrolijke

en hier en daar wat hypeactieve kinderen rondrennen door

de Trees om bij de winkeliers die meedoen wat lekkers op

te halen of een puzzelstukje te vinden van de speurtocht.

Aan het einde van de rit staat er in de winkel namelijk voor

ieder kind wat mee heeft gedaan een leuke verassing klaar.

Ook is er ieder jaar een fotowedstrijd, waar alle kinderen

kans maken op 50 euro shoptegoed bij Zorg voor Party.

Waar het op uitkomt, is dat Halloween leeft in Bezuiden-

hout. En dat komt door de mensen die er hun liefde en tijd

in steken en door de bewoners die er enthousiast aan mee-

doen en waar we er altijd meer van kunnen gebruiken. 

Griezelen met Halloween

We zijn inmiddels al druk bezig met de voorbereidingen van Sinter-

klaas en Kerst, maar Halloween is ook flink gevierd in Bezuidenhout,

en wel op drie locaties!

Tekst: Esther Nijhoff



Marion begon in 1979 op de Van Hoogstratenschool, is daar

altijd gebleven en vierde begin dit schooljaar haar jubi-

leum. De leerkracht mag zo’n feestdag zelf invullen. Zij

koos ervoor met de hele school djembé-lessen (een muziek-

instrument, een vaastrommel uit West-Afrika) te doen. Aan

het eind daarvan was er een voorstelling door de leerlingen

en leerkrachten voor de ouders. 

Will begon als leerkracht op een school in het Laakkwartier

in 1978. Ze woonde toen al in Bezuidenhout en had kleine

kinderen. Dus toen ze in 1992 op de Van Hoogstraten kon

beginnen, was de keuze snel gemaakt. Begin dit jaar was

haar jubileum. Die dag werd onder leiding van een beel-

dend kunstenaar een insectenhotel gemaakt. Haar wens

was dat er iets voor het Groene Speelplein, de natuurlijke

speel-ontdekplek voor leerlingen, gemaakt zou worden en

dat de collega’s al timmerend en borend zouden ervaren

hoe fijn het is om met je handen te werken.

José begon in 1980 als stagiaire, kreeg daarna een baan

aangeboden die ze volgend jaar 40 jaar vervuld heeft. Haar

jubileumfeestje is nog een verrassing. Het werd haar des-

tijds afgeraden het onderwijs in te gaan omdat er maar

weinig banen waren. Ze koos toch voor het onderwijs en

heeft daar geen moment spijt van gehad.

Kun je iets meer over jezelf vertellen?

José: Ik ben graag creatief bezig, maak stedentrips, ga met

de museumjaarkaart op pad, houd van fotograferen, fiet-

sen en mini-tuinieren. Ook naar muziek luisteren of een

mooie film kijken, met de kat op schoot, werkt fijn ont-

spannend na een drukke schooldag. Verder ben ik mantel-

zorger voor mijn hoogbejaarde ouders, waardoor mijn vrije

tijd toch wat beperkt is.

Will: Ik houd van kunst, was voortrekker van de Parelroute.

Ik maak sieraden en schilderijen en ben gek op onze hond,

wandel graag met hem in het Haagse bos.

Marion: Ik ben gek op katten en ik lees graag. Houd ook

van handwerken en wandelen. Ook ben ik mantelzorger

voor mijn bejaarde moeder.

Waarom ben je juf geworden en wat voor juf ben je?

Marion: Ik speelde als kind al schooltje, ik heb nog even ge-

twijfeld of ik de verpleging in zou gaan, maar heb van mijn

keuze nooit spijt gehad, de kinderen zijn nog steeds even

leuk. Voor mij is het belangrijk dat de kinderen zich prettig

bij me voelen en ook dat ze gestimuleerd worden in hun

creativiteit. 

Will en José geven aan dat Marion de reddende engel op

school is: als een kind zich bezeerd heeft, wordt het gelijk

De drie juffen, samen goed voor 120

jaar onderwijs in Bezuidenhout.

Op de van Hoogstratenschool vindt een uniek jubileum plaats: 3 leerkrachten vieren dat ze 40 jaar voor de

klas staan. Deze dames zijn Marion Blaak (groep 7/8), José Kuipers (groep 1/2) en Will Snijders (groep 3). Heb-

ben zij het onderwijs en de kinderen in al die jaren zien veranderen? Zijn ze nog steeds even enthousiast en

energiek? Wie zijn deze bijzondere juffen?

Drie juffen ieder 40 jaar voor de klas
Tekst: Paul van Riel Foto’s: Willem Verheijen
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Juf WillJuf MarionJuf José

naar Marion gestuurd, die altijd wel een zalfje of een woord

van troost heeft. Ze is dan ook ehbo’er en bhv’er.

José: Vroeger op school moesten we een opstel maken over

wat je later wilde worden, juf! Mijn moeder heeft dat opstel

(met kinderlijke spelfouten) nog steeds bewaard! Jonge kin-

deren zijn heel puur, hebben veel fantasie. Ik vind het be-

langrijk dat er een gezellige sfeer is, dat het lokaal mooi

aangekleed is, dat er verhalen verteld en uitgebeeld wor-

den. Ik begon hier destijds in een klein gebouw (nu de BSO

Pien Dak); toen de kleuterschool opging in de basisschool

gingen we naar het grote gebouw, dat hele intieme ging

daardoor een beetje verloren.

Will: Heel herkenbaar wat mijn collega’s vertellen. Ook ik

speelde al schooltje, kom uit een groot gezin, leuk om te

midden van zoveel kinderen te zijn. Ik ben een creatieve juf,

ben niet voor niets de cultuurcoördinator maar ik ben ook

gewoon streng, grapjes en zingen is leuk maar regels zijn

wel regels.

Wat is je doelstelling, je missie als leerkracht?

José: Ik vind het mooi vooral wat verlegen kinderen het ge-

voel te geven dat de nieuwe wereld van de school leuk is,

dat ze in het weekend zeggen: ik wil weer naar school. Zo

mooi als je ziet hoe ze samenwerken en vriendschappen er

dan ontstaan.

Will: Ik maak ze graag enthousiast om te leren, hoe fijn het

voor ze is om te kunnen lezen, dat ze ervaren: leren is fijn!

Marion: Voor mij gaat het er vooral om kinderen verder te

helpen in de maatschappij, ze sociaal-emotioneel te onder-

steunen, ze handvatten te geven over hoe je goed met el-

kaar omgaat, hoe je een ruzie uitpraat. 

Hoe blijf je enthousiast in 40 jaar en is er in die tijd veel

veranderd?

Marion: Ik blijf vooral enthousiast door de kinderen, maar

ook door de collega’s; het voelt als een tweede familie. Ook

stagiaires en meelopers ervaren dat zo. Bijzonder dat die

sfeer ondanks alle wisselingen toch hetzelfde is gebleven. 

José: Iedere dag word je weer enthousiast door de kinde-

ren, door hun spontaniteit en de stappen die ze maken in

hun ontwikkeling. Ook door de fijne sfeer tussen de col-

lega’s. De kinderen zijn wel wat vroeger wijs, dat komt

vooral door de sociale media. 

Will: Ik vind de kinderen niet echt veranderd, toen waren er

ook wiebelaars en ondeugende kinderen. Ik doe wel be-

weegspelletjes tussendoor, dat helpt. José vult aan: ik heb

ooit geleerd: denk eraan dat je tegemoet komt aan de na-

tuurlijke bewegingsdrang van het kind.

Wat voor bijzondere dingen heb je in die 40 jaar meege-

maakt?

Allen: De talentenshow. Het ene kind ging een lied zingen,

het andere playbacken, weer een ander goochelen. Het

open podium is er nog steeds. Het is ook bijzonder dat je af

en toe de kinderen van kinderen in je klas krijgt. De kinde-

ren van toen zijn de ouders van nu. De opa’s en oma’s van

nu zijn de ouders van toen die hun kleinkind komen bren-

gen. Ook apart is dat je nu soms facetimet met een ouder in

het buitenland. 

Ook met de kinderen individueel zijn er dingen die je bijblij-

ven. Zo was er een meisje dat op de laatste dag voor de zo-

mervakantie in groep 2 maar bleef huilen omdat ze geen

afscheid wilde nemen van haar kleuterjuf. En een meisje

dat bij Will als kleuter in de klas had gezeten, bleef haar tot

aan groep 8 wekelijks een knuffel geven in het voorbijgaan,

al was ze haar inmiddels aardig boven het hoofd gegroeid. 

Is de rol van de ouders veranderd?

Marion en José: De ouders zetten zich echt in, er wordt

meer meegedacht, ze hebben een grotere rol. Vroeger was

er alleen de oudercommissie, nu is er de MR en de Ouder-

raad voor extra activiteiten.

Hoe is het met de werkdruk en het tekort aan personeel?

Allen: Vroeger was er een tekort aan banen, nu aan leer-

krachten. Bij ziekte van een collega wordt de groep verdeeld

over 2 andere groepen, ‘combinatieklassen’. De werkdruk

komt vooral door de niet- lesgebonden taken (bijv. automa-

tisering, rapportages). We hebben ook veel kinderen die uit

een ander land komen en meestal extra ondersteuning

nodig hebben bij taal. 

De studiedagen zijn heel interessant en belangrijk, we stre-

ven op school naar een sociaal sterke groep en een thema is

dan bijv. hoe ga je om met pesten? Daarnaast wordt er de

komende jaren gewerkt aan de culturele ontwikkeling: een

breed aanbod van beeldende vorming, dans, drama en mu-

ziek.

Blijven jullie doorgaan tot aan het pensioen?

Allen: Dat weten we nog niet zeker. Het is enorm leuk wer-

ken met de kinderen, dat is het probleem niet. Maar de

werkdruk is hoog, misschien met minder uren. 



Parels

Het Parelteam en het wijkberaad zoeken:

Een enthousiaste 

Organisator/Coördinatrice (M/V)

Dit om samen met het Parelteam de Parels van Bezuidenhout

verder uit te bouwen en Bezuidenhouters met een passie een

platform te bieden.

Interesse: Wijkberaad@Bezuidenhout.nl

van... Bezuidenhout

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

Tandartspraktijk Draisma

Bezuidenhoutseweg 193 - 2594 AJ  Den Haag

070-385 83 82 - www.tandartsdraisma.nl
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Bezuidenhout neemt onderhoud over van gemeente

Op 1 januari komt het onderhoud van de

groenvoorziening op het Spaarwaterveld in

handen van het wijkberaad. Later dat jaar

neemt het wijkberaad ook het groenbeheer

van het Koningin Sophiepark van de gemeente

over. 

Tekst: Jos Heymans Foto: Koen de Lange

De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

biedt burgers de mogelijkheid om gemeenten uit te dagen

om taken over te nemen, die zij zelf beter kunnen uitvoe-

ren. Het wijkberaad heeft de wet aangegrepen om voor-

stellen te doen het beheer van de twee groengebieden in

de wijk over te nemen. Volgens Jacob Snijders van het wijk-

beraad wordt de kwaliteit daardoor beter: “Bewoners zien

eerder dan de gemeente als er iets mis is. We kunnen veel

sneller handelen; de gemeente komt minder langs”.

Op het Spaarwaterveld neemt het wijkberaad ook de acti-

viteiten van het Haags Hopje over, waardoor de Bezuiden-

hut voortaan zeven middagen in plaats van vijf open is.

“We merkten dat slechts 6/700 uur van de beschikbare

1170 werd benut; de helft van de tijd waren er geen activi-

teiten. Nu we die taak overnemen, kunnen we vaker onze

diensten aanbieden”.

Voor die taken is het wijkberaad op zoek naar 10 tot 15 vrij-

willigers, die hiervoor een vergoeding ontvangen. Vanwege

de binding met de wijk komen daarvoor alleen Bezuiden-

houters in aanmerking. Het gaat om mensen met een

klein pensioen of een uitkering.

In het Sophiepark neemt het wijkberaad het onderhoud

van het groen over, na klachten van bewoners over de kwa-

liteit van het gras, en het beheer van heesters en coniferen.

Daarvoor worden gesprekken gevoerd met een hovenier.

Het onderhoud van de bomen en de speeltuin blijft de ver-

antwoordelijkheid van de gemeente.

Foto: Wijkberaadsleden Jacob Snijders (l) 

en Robert Boer op het Spaarwaterveld.

Beheer Spaarwaterveld en Sophiepark in handen van wijkberaad 

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

We kunnen er samen voor zorgen dat de Bezuidenhut alle dagen van de week ’s middags open

is voor terras, versnapering, uitleen van speelgoed en toiletgebruik! Het Wijkberaad heeft 

namelijk met de gemeente afgesproken dat wij (bewoners van Bezuidenhout) het beheer van

het Spaarwaterveld en de Bezuidenhut gaan overnemen.

Bent u of kent u iemand in Bezuidenhout die bijvoorbeeld met pensioen is, tijdelijk geen baan

heeft of die wel een financieel extraatje kan gebruiken? En heeft u zin om één of meer midda-

gen (tegen een vrijwilligersvergoeding) de Bezuidenhut te runnen? Neem dan contact op met

het Wijkberaad: wijkberaad@bezuidenhout.nl

Spaarwaterveld en Bezuidenhut: voor en door bewoners

Om dit voor elkaar te krijgen zoeken we vrijwilligers 



www.diamanttheater.nl

Kerstfeest: Septeto Trio los Dos
Theaterzaal | za 21 dec | 20:15 uur

Cabaretpoel
Theaterzaal | za 25 jan | 20:15 uur

Kalief van Nederland
Theaterzaal | za 22 feb | 20:15 uur

Middelbare Meiden
Theaterzaal | za 21 mrt | 20:15 uur

Mijn Zwervend Hart (75 jaar vrijheid)
Theaterzaal | zo 21 apr | 20:15 uur

The Billy Joel Experience
Theaterzaal | za 25 apr | 20:15 uur

Tarwekamp 11 - 2592 XG  Den Haag

T 070 3479169 - E Mekar-sari@outlook.com - W ww.mekarsari.nl

Open van Dinsdag t/m Zondag 17.00 tot 21.00 uur

Geniet van de echte smaak 

van de indonesische keuken

Restaurant, Afhaal, Catering

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat

Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl
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Wat betekent nou mupi? Mupi staat voor mobilier urbain à

publicité illuminé ofwel straatmeubilair met verlichte re-

clame. Ze zijn bijna 3 meter hoog en van binnenuit verlicht.

In 2017 gunde het Haagse college van burgemeester en

wethouders de aanbesteding hiervoor aan de Franse bui-

tenreclame-gigant JCDecaux. Dat deed het alleen eerder

dan dat de gemeenteraad het nieuwe beleid voor de bui-

tenreclame kon bespreken en vaststellen. Daardoor kwam

de mogelijkheid tot inspraak te laat. JCDecaux mag nu de

komende acht jaar de mupi’s in Den Haag exploiteren. 

Sinds het voorjaar van 2019 staan de mupi’s overal in de

stad en regent het klachten bij de gemeente Den Haag. De

vercommercialisering van de buitenruimte zou de stad

geen goed doen, veel reclamezuilen zijn beland op plekken

waar het stadsgezicht beschermd is en waar ze niet in zou-

den passen. Sommige mupi’s staan weer te dicht aan de rij-

weg, wat kan leiden tot ongelukken in het verkeer. Tot slot

is het licht fel. De zuilen zijn dag en nacht verlicht.

Wijkberaden, winkeliersverenigingen, politieke partijen en

individuele inwoners van de stad protesteren dan ook op

allerlei manieren ertegen. Van acties zoals het ’s nachts be-

dekken van de mupi met een zelfgemaakte hoes, tot het in-

brengen van bezwaarschriften.

Ook het Wijkberaad Bezuidenhout tekent in samenwerking

met de winkeliersvereniging Bizz Theresiastraat bezwaar

aan. Hun argumenten zijn onder meer dat er volgens plan-

ning analoge reclamezuilen zouden komen, maar dit ble-

ken digitale. En bij een zuil zou de verkeersveiligheid in het

geding zijn, wat Handhaving later zou bevestigen. Al die

bezwaren vindt de gemeente niet zwaarwegend genoeg. In

de praktijk blijkt het weghalen of verplaatsen van een

mupi naar een paar meter verderop bijna ondoenlijk. Dan

zou het contract met JC Decaux moeten worden openge-

broken, wat volgens oud-wethouder Buitenruimte Richard

de Mos “tientallen miljoenen gaat kosten”. 

(Vervolg op pagina 23)

Treurnis om reclamezuilen
#mupigate en #mupitreurnis heet het op social media. De bekritiseerde gang van zaken rondom het neerzet-

ten van 25 digitale reclamezuilen, oftewel mupi’s, in drukke winkelgebieden in Den Haag. Er staan er drie in

Bezuidenhout: een op het Anna van Buerenplein en twee in de Theresiastaat.

Tekst en foto’s: Hilde Vossen



Wat is  

de beste prijs  

voor mijn huis?

Je wilt je woning verkopen. Maar voor welke prijs zet je 

hem te koop? Hoe zorg je voor een perfecte presentatie op 

bijvoorbeeld Funda? En op welk bod moet je straks ingaan? 

ARE Makelaars geeft je deskundig advies. Samen zorgen we 

dat je voor je woning de beste prijs krijgt. Wil je weten hoe we 

dat aanpakken? Maak een afspraak op een van onze kantoren. 

Of kijk op are.nl.

Ieder zijn vak, wij zijn makelaars.

are.nl
IS VERNIEUWD

ARE Makelaars is jarig. Al tien jaar helpen  

we Hagenaars bij de koop of verkoop  

van een woning. Een persoonlijke klik  

vinden we daarbij net zo belangrijk als  

een deskundig advies. Daar kun je ook  

de komende tien jaar op rekenen!

De Eerensplein 8 

2593 NA  Den Haag

Thomsonlaan 113

2565 JA  Den Haag

T:  070 30 40 141

E:  info@are.nl
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Veel mupi’s zijn in de plaats gekomen van de zogenoemde

peperbussen voor affiches, waarvoor de gemeente al een

vergunning had.

Goede dingen doen

700 duizend euro per jaar verdient Den Haag aan de mupi’s.

“Met deze inkomsten kunnen we goede dingen doen. Denk

aan meer groen, een schone en leefbare stad. We kunnen de

mupi’s ook gebruiken voor nieuws en informatie vanuit de

gemeente. Daar kun je niet tegen zijn,” aldus De Mos.

Naast enkele positieve geluiden van medewerkers van

Klink’s Bakkerij en drogisterij Trekpleister (‘Je moet toch met

je tijd mee gaan’ en: ‘Ik vind het wel leuk’) balen winkeliers

in de Theresiastraat vooral van de gang van zaken rond de

mupi’s. Marcel de Zeeuw van Marcel by Middendorp Heren-

mode: “Wij moeten hier voor elke reclame die we voor onze

winkel in de straat willen hebben, betalen. Zetten we een

bewegend bord buiten, dan moeten we dat al melden. Dat

mag vervolgens niet twee meter maar maximaal een meter

van onze pui vandaan staan, anders krijg je een boete. En

deze mupi’s zet de gemeente er gewoon neer, zonder aan-

kondiging vooraf, zonder dat het in ons plaatje van een har-

monieuze winkelstraat past. De straat is al druk genoeg en

de verkeersveiligheid is nu in het geding. Als winkeliers heb-

ben we ook erg weinig aan de mupi’s. Voor ons is adverteren

via zulke media te duur. Er kan ook amper lokale reclame

op.”

Ron van Primera: “Ik heb bezwaar aangetekend. Die mupi

neemt de vrije uitstraling van onze winkelpui weg. Vanaf de

straat zien mensen nu niet dat we hier zitten.’ 

De lunchroom ernaast, Tasty Corner, is onevenredig zwaar

de pineut. Ze hebben naast een brievenbus en een afvalbak,

nu ook een mupi voor de deur. “Ja, die hebben we hier gekre-

gen, maar op ons verzoek aan de gemeente om een terras-

vergunning horen we al maanden niets.”

Een aanbesteding van tonnen van B&W waarover de ge-

meenteraad zijn zegje niet op tijd heeft kunnen doen, onge-

vraagd reclamezuilen op trottoirs plaatsen die 24/7 uur

verlicht zijn, alle bezwaren daartegen van tafel vegen... Deze

procedure verdient niet de schoonheidsprijs. Dat B&W

goede dingen wil doen voor Den Haag, is hun taak. We zijn

ook een stad die Franse invloeden altijd heeft verwelkomd.

Maar dat wil niet zeggen dat je met een Franse slag mag

besturen. 

(Vervolg van pagina 21)



Inloopspreekuur

Bezuidenhout-West Nieuws
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Kunt u niet alles meer zelf doen? Bijvoorbeeld omdat u
ziek bent of een beperking heeft? Met de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (Wmo) biedt de gemeente hulp.
Denk hierbij aan zaken als hulp bij het huishouden, hulp-
middelen (rolstoel, scootmobiel) en vervoer (bijvoorbeeld
de taxibus). Heeft u vragen over de Wmo of heeft u hulp
nodig bij het doen van een Wmo-melding? Kom langs in
het wijkcentrum Bezuidenhout West. Op donderdag heb-
ben wij, Suzanne en Renske, inloopspreekuur. Tussen
10.00 en 12.00 uur bent u bij ons van harte welkom.

Op donderdagochtend 19 december gaan we kerststukjes
maken. U maakt er een voor uzelf en een voor uw buurman 
of; buurvrouw, die u hiermee kunt verrassen. Voor deze activi-
teit meldt u zich aan bij het wijkcentrum voor 17 december
(Helen of Jaap), zodat we weten hoeveel spullen we nodig heb-
ben.

In de tweede week van december zullen vrijwilligers het wijkcentrum

weer geheel in kerststijl versieren. Daarna kunt u in gezellige kerst-

sfeer genieten van uw kopje koffie.

Op het moment van schrijven worden er nog andere plannen ontwik-

keld voor de jeugd en de volwassenen. Alle activiteiten kunt u straks

vinden op onze facebook-pagina; wijkcentrum Bezuidenhout West.

Hou deze in de gaten!

Wilt u zelf een activiteit ontwikkelen in en rondom het wijkcentrum,

neemt dan contact op met Helen Baun of Jaap de Wit op telefoon

070 2052550.

Kunst verbindt

Binnenkort zal een nieuw kunstproject starten in Bezui-

denhout-West: Kunst Verbindt. In verschillende delen

van de wijk zullen bewoners van de wijk worden uitge-

nodigd om samen iets moois te maken voor de wijk. Let

op uw brievenbus voor de uitnodiging.

Livemuziek op 7 december
Zaterdagavond 7 december speelt The Leaseband weer

in wijkcentrum Bezuidenhout-West. Alles komt voorbij:

pop, rock, country, rock en roll, blues, reggae enz. 

Het groeiend aantal bezoekers maakt een succes van

deze avonden en de sfeer is geweldig!

Aanvang muziek: 20.30 uur, Zaal open: 20.00 uur

Toegang is gratis! 

Iedereen is van harte welkom in het buurtcentrum 

Bezuidenhout-West, Jan van Riebeekplein 90.

Kerst en 
Oud en Nieuw

Gemeente knapt de wijk verder op

In de klankbordgroep Bezuidenhout-West wordt veel gespro-

ken over alle plekken in de wijk die nog aandacht nodig heb-

ben. Zo ook is er ook gesproken over de strook onder het

metro-viaduct; deze was lange tijd kaal en karig begroeid

met dun gras. Deze plek krijgt bovendien weinig regenwater

door het viaduct. De gemeente heeft gelukkig een oplossing

gevonden en nu een mooie aanplant verzorgd.



Bezuidenhout-West Nieuws
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Het bestuur van de nieuwe wijkvereni-

ging. V.l.n.r. Frans van Dam (penning-

meester), Jos Spijkers, Johan Vogelaar

(voorzitter), Rabia Yesildag (secretaris)

en Cristina Popescu.

Via een folderoproep waren zo’n 30 mensen naar het wijkcentrum

gekomen. Johan Vogelaar schetste als eerste een beeld van hoe in

de afgelopen jaren geprobeerd is een niet-officiële wijkvertegen-

woordiging in stand te houden. 

Vervolgens kreeg Jacob Snijders, in de afgelopen 10 jaar hét boeg-

beeld van het Wijkberaad Bezuidenhout (-Midden en -Oost), het

woord. Hij gaf aan wat er allemaal is bereikt in Bezuidenhout in

de overleggen met de gemeente en andere instanties. En dat

kwam alleen maar – zo benadrukte Jacob – doordat de bewoners

zich verenigd hadden. Met honderden leden en 24 werkgroepen

waarin leden actief zijn – van werkgroepen voor het organiseren

van straatfeesten tot werkgroepen om over het parkeerbeleid of

de groenvoorziening met de instanties in de clinch te gaan – kan

het werk verdeeld worden én kan de wijkvereniging een krachtige

stem vanuit de buurt laten horen: een stem waarnaar geluisterd

wordt.

Bij een wijkvereniging horen statuten en een huishoudelijk regle-

ment. Het doel van onze wijkvereniging is volgens de statuten:

het behartigen van de belangen van de bewoners van Bezuiden-

hout-West en het bevorderen van een optimaal woon- en leefkli-

maat in onze buurt.

Een wijkvereniging heeft een bestuur nodig, om de bewoners te

vertegenwoordigen en in discussie te gaan over besluiten die in-

vloed hebben op onze leefomgeving. In totaal hadden acht buurt-

bewoners zich kandidaat gesteld voor de vijf bestuursfuncties. De

uitslag van de stemming is als volgt.

Voorzitter : Johan Vogelaar, al jarenlang voortrekker van overleg-

gen en activiteiten in de wijk, werd gekozen met algemene stem-

men. Secretaris en Penningmeester: Rabia Yesildag en Frans van

Dam zijn enthousiaste wijkbewoners, die al ruim 6 jaar in onze

wijk wonen. Algemeen bestuursleden: Cristina Popescu en Jos

Spijkers. 

Jaarplan

In de komende tijd zal het bestuur een jaarplan gaan maken:

welke prioriteiten voor de buurt gaan we oppakken in 2020? Elke

buurtbewoner weet dat er heel veel speelt rondom Bezuiden-

hout-West: naast de al bestaande problematiek rondom de toe-

gang tot onze wijk, de parkeerproblematiek en de

groenvoorziening komt er binnenkort een huis voor tientallen

weer in de samenleving integrerende ex-daklozen én worden er

de komende tijd een groot aantal nieuwe woningen gebouwd in

en rond onze wijk. Dit betekent ook duizenden nieuwe bewoners,

die ook allemaal van zoveel mogelijk voorzieningen gebruik moe-

ten kunnen maken. Hierbij zal het ook zaak zijn om de sociale sa-

menhang in onze wijk waar nodig te versterken. 

Er komt heel veel op ons af in de komende jaren. Een sterke wijk-

vereniging kan een krachtig geluid richting de instanties laten

horen om ervoor te zorgen dat de belangen van u en uw mede-

wijkbewoners niet ondersneeuwen in de omvangrijke gemeente-

plannen.

En een krachtig geluid kan het bestuur alleen laten horen als we

namens honderden wijkbewoners kunnen spreken. Voor een con-

tributie van slechts 2 euro per jaar bent u al lid en kunt u ook een

bijdrage leveren aan of het initiatief nemen voor een van de werk-

groepen die de komende tijd in onze wijk gevormd gaan worden.

Aanmelden via wijkverenigingbezuidenhoutwest@gmail.com of

stap binnen in het wijkcentrum op het Jan van Riebeekplein en

vraag naar Jaap de Wit.

Wijkvereniging voor West
Sinds 6 november 2019 is er een nieuwe wijkvereniging Bezuidenhout-West. Op die dag is ook een nieuw bestuur

gekozen. De wijkvereniging kan namens de bewoners problemen in de wijk aankaarten en oplossingen voorstel-

len. Deze voorstellen zullen heel wat meer indruk maken op het Stadhuis als we namens een wijkvereniging met

vele honderden leden praten.

Tekst: Jos Spijkers



Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Wie zoeken we?
Iemand met een groot sociaal hart die vrijwilligers ondersteunt, initiatieven van
bewoners mogelijk maakt, kortom iemand die voor alle verschillende bewoners
wil ‘zorgen’. In jargon: een people manager. 

Een boegbeeld/woordvoerder voor de wijk. Je zit net zo makkelijk aan tafel met
vastgoedondernemers, bestuurders van de gemeente, juristen als uiteraard de
bewoners. Een soort lobbyist of politiek dier dus. 

Iemand die is ingevoerd in bouw- en leefomgevingszaken. Je kunt bijvoorbeeld
gebruik maken van de LER, de app die aan de hand van alle regels en wetten
daarvoor, de impact op de wijk toetst.

Een penningmeester die zich als een vis in het water voelt bij een praktische
boekhouding maar op strategischer niveau bijvoorbeeeld ook bij het aanvragen
van subsidies. 

Weten wat het precies inhoudt?
Bel Jacob Snijders op 06 238 804 68 of mail naar 
Ella Schepel (secretaris) via secretaris@bezuidenhout.nl

Wanted in Bezuidenhout

Voor de leukste wijk van Den Haag zoeken we nieuwe bestuursleden

voor het Wijkberaad. Als bestuurslid kun je daadwerkelijk invloed uitoe-

fenen op de toekomst van het Bezuidenhout en het ‘enige’ dat je nodig

hebt is passie voor de wijk en een flexibele agenda met 4 tot 8 uur per

week tijd. Je krijgt er vacatiegeld, nieuwe contacten en een hoop lol 

(en soms ook gedeelde smart) voor terug. 

1

2

3

4

(Advertentie)
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Door zijn streng maar rechtvaardig optreden maakte de

baron naast vrienden ook vijanden. De Nederlandse ambte-

naren waren niet gediend van de hervormingsplannen van

Van Imhoff, omdat zij de geldelijke ‘voordeeltjes’ van hun

functie kwijtraakten. Hun klachten aan het hoogste ge-

zagsorgaan leidden ertoe dat hij samen met twee mede-

standers in hechtenis werd genomen en naar Nederland

teruggestuurd.

Hier mocht hij zijn hervormingsplannen, vastgelegd in zijn

“Consideratiën over den tegenwoordigen staat van de Ne-

derlandsch Oost-Indisiche Maatschappij”, nader toelichten.

Toen het bestuur overtuigd raakte van zijn opvattingen

over het “anachronistisch hebzuchtig systeem van persoon-

lijke machtsspelletjes”, werd hij gerehabiliteerd. De VOC

was blij met de door Van Imhoff voorgestelde afschaffing

van allerlei belastingvoordelen voor de Nederlandse amte-

naren in de koloniën, waardoor nu meer geld in de kas van

de onderneming vloeide. Ter genoegdoening benoemde de

VOC Van Imhoff in 1741 tot gouverneur-generaal van Neder-

lands-Indië, welke functie hij tot zijn dood op 1 november

1750 in Batavia vervulde.

Een waardige nazaat van de koloniaal bestuurder

Over het leven van Gustaaf van Imhoff sprak ik met Alexan-

der de Bruijn, een nazaat van de gouverneur-generaal, die

sinds kort met zijn vrouw Elodie Mendels vanuit Amster-

dam naar de Van Imhoffstraat is verhuisd. “Bewust op zoek

naar een huis in de Van Imhoffstraat?” “Neen”! Tijdens een

wandeling door de wijk troffen zij bij toeval hier het huis

van hun dromen aan.

Toont de 34-jarige Alexander enige gelijkenis met zijn verre

voorvader? “Gelukkig niet”, zegt hij met enige nadruk. Ui-

terlijk dan, maar heeft Alexander misschien wel een paar

karaktertrekken van hem meegekregen? Tijdens mijn ge-

sprek met de innemende theaterregisseur, scenarioschrijver

en stemacteur merk ik dat hij weet wat hij wil. Wat hij zich

heeft voorgenomen, voert hij uit. Uit zijn reacties in de loop

van het gesprek blijkt hij te beschikken over een gevoel

voor recht en gerechtigheid en toont hij empathie. Valt de

appel dan toch niet ver van de boom?

Onconventioneel doorzettingsvermogen

Het boek “Annemarie Imhoff, Meine Grossmutter die Baro-

nin”, dat Alexander’s oom Andres J. Obrecht in het Duits

heeft geschreven over de familiegeschiedenis, beschrijft

onder meer het leven en werk van Gustaaf van Imhoff.

Daaruit blijkt dat deze man elke vorm van discriminatie,

toen heel gewoon, afwees. “Mijn onderdanen zijn voor de

wet en voor mij allemaal gelijk”.

In weerwil van de toen heersende opvattingen en normen

trouwde hij na het overlijden van zijn eerste vrouw met zijn

slavin Helene Pieters. Dankzij veel diplomatie en doorzet-

tingsvermogen lukte het hem zijn nieuwe echtgenote en

de twee kinderen officieel erkend te krijgen.

Voor Gustaaf van Imhoff was geen berg te hoog. Wat nie-

mand ooit was gelukt, kreeg hij voor elkaar: duurzaam

vrede sluiten met de onverzettelijke en westerlingen ha-

tende koning Sri Wijaya Raja op Ceylon. Met gevaar voor

eigen leven trok hij met zijn uitgebreide gevolg naar de on-

neembare vesting van de Ceylonse koning Conde Uda.

De op 8 augustus 1705 in het Oostfriese Leer geboren

edelman trad op twintigjarige leeftijd in dienst van

de VOC. In 1736 werd hij benoemd tot gouverneur

van Ceylon en trad toe tot de Raad van Indië. De

vooruitstrevende, doortastende en diep religieuze

Van Imhoff was echter een fervent bestrijder van de

uitbuiting van de Indonesische bevolking en de cor-

ruptie bij de Nederland kolonisten. Tevens bestreed

hij de willekeur van het Nederlandse gezag en het

geweld tegen de bevolking.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers 

Den Haag heeft in Bezuidenhout 39 straten naar koloniaal bestuurders genoemd als eerbetoon voor hun bij-

drage aan de financiële en culturele rijkdom van ons land in de Gouden Eeuw. Nu is er felle kritiek over hoe deze

welvaart werd verkregen. Waren de bestuurders allemaal zo slecht? Zeker niet!

Gustaaf Willem Baron van Imhoff, 
een oprecht koloniaal bestuurder
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Duurzaam Bezuidenhout

Als straks de Rotterdamsebaan klaar is, neemt het verkeerskundig

belang van het Schenkviaduct sterk af, meent Kaersenhout. Daar-

mee ontstaan er mogelijkheden om de hele zone rond het bouw-

werk te veranderen in een langgerekt stadspark dat

Bezuidenhout verbindt met de Binckhorst en het gebied rond sta-

tion Holland Spoor. Ook zou het een positieve invloed hebben op

de milieubelasting op en rond dit viaduct.

Kaersenhouts bureau studio MAEK ontwikkelde het toekomst-

beeld voor het Schenkviaduct op uitnodiging van Platform STAD

in het kader van de week van de mobiliteit. Onder het motto ‘Mo-

biliteit: niet minder maar anders’, daagde het vier ontwerpers uit

om prikkelende oplossingen te verzinnen voor drie verkeersknel-

punten in Den Haag: de Gedempte Gracht, ‘de Zevensprong’, de

beruchte kruising op de Loosduinseweg, en het Schenkviaduct.

Belangrijk uitgangspunt voor de toekomstverkenningen was het

‘dogma’ van Daan Zandbeldt (rijksadviseur voor de fysieke leef-

omgeving): ‘vier wielen in de stad zijn er twee te veel’. 

Meer fietsen

De oplossing voor het Schenkviaduct sluit aan op de ambitie van

de gemeente om fietsen te stimuleren en de bereikbaarheid van

de stad te vergroten. Het viaduct ligt op termijn namelijk midden

in Central Innovation District (CID), het economisch hart van Den

Haag tussen de drie treinstations. Om dit gebied ook in de toe-

komst bereikbaar te houden, moet er volgens Kaersenhout meer

prioriteit worden gegeven aan het fietsnetwerk. Hij stelt dat juist

door op strategische plekken doorgaande routes voor auto’s af te

sluiten, sluipverkeer en onnodige korte autoritten binnen de stad

wordt tegengegaan en de bereikbaarheid van Den Haag wordt

vergroot. 

Platform Stad vat het toekomstbeeld voor het Schenkviaduct als

volgt samen: 

1. Ongelijkvloers fietsknooppunt: Een snelle vierbaans fietsroute

over het viaduct verbindt Mariahoeve, Station Hollands Spoor en

het Zuiderpark. Het Schenkviaduct wordt een ongelijkvloers fiets-

knooppunt, dat ook aansluit op de sterfietsroute van Ypenburg

via de Binckhorst naar Scheveningen.

2. Slagader voor de stedelijke economie: De verkeersveiligheid, de

sociale veiligheid en de luchtkwaliteit rondom het Schenkviaduct

verbeteren sterk. Wonen, werken en verblijven worden aantrekke-

lijker. De fietsroute wordt een slagader van de stedelijke econo-

mie.

3. Wonen boven sporen: Tussen het Schenkviaduct en het Cen-

traal Station komt een nieuw woon- en werkgebied. Er is ruimte

voor bouwen in hoge dichtheid met acht bouwlagen en hoogte

accenten. Deze wijk verbindt Bezuidenhout en de Rivierenbuurt.

4. Verbindend stadspark: In de driehoek tussen de stations heeft

Den Haag weinig groen. Er komt een nieuw stadspark, toeganke-

lijk voor zowel bewoners als werknemers uit omliggende kanto-

ren. Het park stimuleert bewegen, ontspannen en ontmoeten.

5. Parkeren onder het viaduct: De onaantrekkelijke ruimte onder

het Schenkviaduct wordt gebruikt voor extra parkeerplaatsen

met een automatisch parkeersysteem.

6. Ecologische verbindingszone: Groen op en naast het viaduct

wordt onderdeel van de ecologische verbindingszone langs de

Schenkstrook. Groene gevels vangen het fijnstof af. Zo ontstaat

ruimte voor beplanting en wordt dit deel van de stad meer kli-

maatbestendig.

De drie toekomstbeelden die op uitnodiging van Platform Stad

zijn gemaakt, zijn aangeboden aan de wethouder ter inspiratie.

De ontwerpen zijn tot en met 19 december te zien in het Atrium

van het stadhuis (posterwand Haagse Gemeentearchief). Meer

informatie: www.platformstad.nl/mobiliteit-niet-minder-maar-

anders/

Toekomstbeeld van Schenkviaduct als 

groene fietsboulevard
Als het aan Bezuidenhouter Melvin Kaersenhout ligt,

wordt het verouderde Schenkviaduct een verbindende

fietsboulevard. Op uitnodiging van Platform Stad maakte

zijn bureau een klimaatvriendelijk ontwerp voor dit ver-

keersknelpunt. 

Tekst: werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
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Meedenken over verkeer in de wijk

Wilt u meedenken over de toekomst van het verkeer en vervoer

in Den Haag en met name in stadsdeel Haagse Hout? Ga dan op

woensdag 4 december naar het MobiliteitsAtelier Haagse Hout.

Daar praat de gemeente met ondernemers en bewoners in de

wijk over hun ideeën en wensen op het gebied van onder meer

veilig verkeer en parkeren. Met uw inbreng gaat de gemeente

aan de slag met een agenda voor toekomstige mobiliteit in Den

Haag. 

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 4 december van 17.00

tot 19.00 uur en is inclusief een lichte maaltijd. De locatie was bij

het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend, maar is in

elk geval in Haagse Hout. Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag

27november via mobiliteitstransitie@denhaag.nl. 

Een toekomstbeeld van het Schenkviaduct. 



Theresiastraat 43 - 2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl
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International Food Fair brings 

community together 

The International Food Fair 2019 welcomed its visitors with 34 booths

presenting food, crafts and culture from all over the world. The 51st edi-

tion of this large-scale charity event, organized each year on the third

Saturday of November by the Parish of the Church of our Saviour in Be-

zuidenhout, attracted over 3 thousand guests and provided plenty of

entertainment and great food.

Ireland, Portugal, Poland, Latin America, Argentina, India, Philippines,

Italy, France, Belgium, China, Sri Lanka, Syria, Ukraine, Spain presented

their foods, handcrafts and culture and took the visitors on a journey

around the world at the Francois Vatel school in Mariahoeve. The gu-

ests could try a wide selection of exotic and familiar dishes, whether it

was Italian pizza and French crepes or Chinese vegetarian and Sri Lan-

kan curries and many more. The tea lovers could visit the British tea

room or participate in a Chinese tea ceremony.

The African hall was bustling with colourful clothing of women selling

coconut rice, fried plantain and chicken and most guests couldn’t resist

the rhythmic music blasting out of the speakers. “I live nearby and it’s

my second time at this fair,” said Natalie, dancing with a big smile on

her face. “I love it that I can try different foods and I don’t have to cook

today, I can have anything as take out!”

Besides food stalls, there were many other activities for the whole fa-

mily. Children could play at kids’ gym, get face paintings or African

braids and meet Sinterklaas, while their parents could go to Spanish

and Irish dances, participate in a tombola and win impressive prices at

the raffle, visit the bazaar and the book rooms. 

“When Food Fair started 50 years ago, it was just a couple of stalls,”

says Arthur Faulkner, chairman of the organizational committee. “This

year we had 34 booths and raised close to 40 thousand euros. Overall

we donated 1.5 million in the last 50 years.”

The fair not only promotes community spirit, but also offers the funds

raised at the event to a range of charitable organizations around the

world. The charities committee carefully assesses applications and

picks projects with the main objective to alleviate physical suffering

and help foster self-sufficiency. 

All charities the donations went to were pinned on a big world map at

the entrance of the event. “It’s such a lovely atmosphere and you see

people happy and smiling even if they’ve been working hard for a long

time to prepare everything,” says Arthur. “That’s the attitude, because

anything we raise is money to give to the charity.”

Arthur says, the organizers reach out to everybody and the entire com-

munity is involved. For example this year, the neighbouring ROC Mon-

driaan school sent 11 young chefs to help the booths cook their food in

the school kitchen, other students helped with the logistics, security

and parking.

“It is a great opportunity for everyone in the community to come toge-

ther and volunteer their time and talents for a greater cause,” say the

organizers.

Short
■ ■ ■ Columnist Carel Wiemers, known as a

historical storyteller in the Haagse Bos and

writer of the history of street names in Bezui-

denhout, has published a book entitled "Duel

on the Blood Hill". In it he deals with the his-

tory of Bezuidenhout, in particular that of

the Haagse Bos, once the hunting grounds of

the Counts of Holland. The book has 86

pages, costs € 17.50 and can be ordered via

the website boekscout.nl, ISBN 978-94-6389-

307-7.

■ ■ ■ Neighborhood colleague Theo Monk-

horst will give a lecture on the truth in the li-

terary novel on 1 December, based on the

writings of Louis Couperus. Although Coupe-

rus regularly warned that he was lying, for

example about his Italian adventures, this

was not taken seriously by his readers. Monk-

horst's presentation takes place at the Louis

Couperus Museum, Javastraat 17, The Hague.

The costs are € 12.50, including a drink and a

museum visit. Holders of a Museum Card pay

€ 10.00. 

Register: info@louiscouperusmuseum.nl 

■ ■ ■ As part of the celebration of 75 years of

liberation, The Hague Municipal Archives is

launching the 'War in The Hague' film pro-

ject. Daily life in moving images, 1940-1945 ".

For this, the archive is looking for amateur

films about the Second World War in The

Hague. The archive also likes to get in touch

with eyewitnesses for a story as complete as

possible in The Hague. More information:

www.haagsgemeent Archief.nl 

■ ■ ■ The "Haagse Hout Experience" Festival

has recently been housed at Laan van NOI

123, from where various events are being or-

ganized. The one-day festival De Beleving will

take place in June next year in the Park Vlas-

kamp, on the border of Bezuidenhout and

Mariahoeve. Further information will follow. 

■ ■ ■ The reading club in Bezuidenhout is

looking for new members. The club meets

once every 4 to 6 weeks at one of the mem-

bers' homes. The discussed literature varies

from 19th century to contemporary novels,

such as Dutch and translated books. Those

who are interested can contact Erik Bakker,

070-3606451 or bakkerik@gmail.com

For more news check 

www.bezuidenhout.nl
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AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND


