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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 nr. 71, ver-

schijnt in de week van 10-17 april 2020.

Redactie

Jos Heymans (hoofdredactie), 

Paul van Riel, Eric Stins (eindredactie), 

Roeland Gelink, John Hermse,

Mark Hoogland, Esther Nijhoff, 

Marijn Smit, 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

Er zijn inmiddels drie generaties verstreken sinds het vergissingsbombarde-

ment op onze wijk. Het is op 3 maart 75 jaar geleden dat Britse bommen-

werpers door dichte mist en verkeerde coördinaten hun dodelijke lading in

Bezuidenhout dropte in plaats van het Haagse Bos vanwaar de raketten op

Groot-Brittannië werden afgevuurd. De gebeurtenis is Bezuidenhouters nog

altijd in het geheugen gegrift en dagelijks zien we nog altijd de sporen, in de

vorm van (inmiddels al weer gedateerde) nieuwbouw in de wijk. Op de foto

de verwoeste Carolina van Nassaustraat met op de achtergrond de Wilhel-

minakerk, die later is afgebroken. (bron: gemeentearchief Den Haag)  

In dit nummer besteden we op pagina 16 en 17 uitgebreid aandacht aan het

bombardement met een interview met acteur en ooggetuige Bram van der

Vlugt die ten tijde van de aanval in de Amalia van Solmsstraat woonde en

zich die derde maart nog precies kan herinneren, en met een gedicht van

Gerrit Vennema. Maar er gebeurde meer in die oorlogsjaren; op de Laan van

NOI werden 12 personen gefusilleerd als vergelding voor de moord op een

Duitse militair.

7 Vermiste katten in Bezuidenhout

11 Michael Boogerd draaide trainingsrondjes

in de wijk

19 Oorlogsberichten

21 Nieuwe eigenaar voor Grottendieck

27 Bewindvoerders van de koloniën in Bezuidenhout

29 Besparingstips van de werkgroep Duurzaam

31 Expatpagina
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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

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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Bewoners weten zelf het best wat goed is voor hun buurt. Daarom heeft de gemeente wijkbudgetten beschik-
baar gesteld. Gebruikers van de wijk, zoals bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, kunnen
zelf een plan indienen dat bijdraagt aan een mooiere, sportievere, duurzamere of groenere wijk. Dit kan vanaf
26 maart a.s.

Na de fase van het indienen van de plannen, begroten de bewoners van Bezuidenhout-Midden en Oost samen het wijkbud-

get van ¤ 40.000,- over de ideeën die zij graag uitgevoerd zien. Iedereen vanaf 12 jaar mag meedoen.

Bezuidenhout-Midden en Oost is de tweede wijk in het stadsdeel met een eigen wijkbudget. Bezuidenhout-West is de eer-

ste; de website www.bezuidenhoutwestbegroot.nl wordt op 22 februari gelanceerd. Na Bezuidenhout-Midden en Oost

komen ook Mariahoeve en Benoordenhout aan de beurt. Op 26 maart is de aftrap van het wijkbudget Bezuidenhout-Mid-

den en Oost. Meer informatie hierover is dan te vinden op www.bezuidenhoutbegroot.nl.

40.000 euro voor Bezuidenhout-Midden en Oost

De wethouder is erg te spreken over dit initiatief en hoopt

dat het in meer wijken gaat plaatsvinden. Het bevordert de

onderlinge verbondenheid van de buurt. Als bewoner zie je

meer, en wanneer de kinderen aan het spelen zijn heb je

meer kans dat de ouders met elkaar praten over eventuele

problemen in de wijk die ze misschien samen kunnen op-

lossen. 

De overeenkomst voor het Sophiepark geldt alleen voor

het onderhoud aan gras, struiken en paden; bomen en de

vernieuwde speeltuin blijven de verantwoordelijkheid van

de gemeente. 

Op het Spaarwaterveld neemt het wijkberaad naast het

onderhoud ook de speelvoorzieningen over. Dat betekent

dat doordeweeks van 3 tot 6 uur en in het weekend van 2

tot 6 uur de vrijwilligers klaarstaan om u óf in de Bezui-

denhut te voorzien van een drankje of snack óf de kinderen

bij het speelhok blij te maken met spelmateriaal. Het

speelhok is flink opgeknapt; er zijn voldoende fietsen,

nieuwe (basketbal)ballen, skateboarden en stelten. 

De Bezuidenhut is uiteraard ook nog steeds beschikbaar

voor: kinderfeestjes, kleine muzikale optredens, binnen of

in de zomer lekker buiten, en andere kleine bijeenkomsten. 

Parken Bezuidenhout nu in eigen beheer
Het onderhoud van het Spaarwaterveld en het Koningin Sophiepark is officieel over-

genomen door het wijkberaad. Onder toeziend oog van de reeds aangemelde vrijwil-

ligers, een aantal medewerkers van de gemeente en een aantal mensen uit het

wijkberaad, hebben voorzitter Jacob Snijders en wethouder Martijn Balster het con-

tract ondertekend. 

Tekst: Esther Nijhoff, Foto: Emmy de Graaf

De overdracht van het parkonderhoud door wethouder Martijn

Balster (PvdA, links) aan wijkvoorzitter Jacob Snijders.



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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Het interview vindt plaats bij Heike thuis. Daar binnengeko-

men wordt direct duidelijk wat haar passie is: het staat er

vol met kattenmanden, kattenkussens, krabpalen, een kat-

tenhuis en een grote pronkkast vol porseleinen katjes. 

Sinds 2013 zet zij zich uit liefde voor dieren (en mensen!) in

voor de weggelopen kat in Bezuidenhout en Mariahoeve. Ze

kijkt op de databank van Amivedi welke katten er in onze

wijk vermist worden en zet die dan op Nextdoor en op haar

facebookpagina Kattenhulp Bezuidenhout/Mariahoeve. 

Lopen er werkelijk zoveel katten weg en is dat steeds vaker

het geval?

Nee, dat is niet zo, het hangt ook erg af van het seizoen.

Door het vuurwerk rond Oud en Nieuw schrikken veel kat-

ten en in de lente gaan ‘ongeholpen’ katers op zoek naar een

kat en de krolse poes naar een kater. In 2019 liepen er 120

katten weg, 90 werden gevonden en konden terug naar hun

baasje. Van de overige 30 werden er 6 herplaatst, 11 waren

overleden en van 13 ontbreekt elk spoor.

Waarom lopen katten eigenlijk weg?

Katten zijn gewoontedieren. Als er een verandering ontstaat

(komst van een baby, een verbouwing), worden ze onrustig

en kunnen ze verdwijnen. Voor buitenkatten kan het een

probleem zijn als een nieuwe dominante kat zijn territorium

afbakent. Ze durven dan niet meer naar huis.

Hoe voorkom je nu dat de kat wegloopt?

Laat ze op vaste tijden naar buiten gaan en zorg voor een

beloning als ze weer thuiskomen. Laat je kat vooral ook

chippen. Aan die chip kun je jouw gegevens koppelen. Zorg

er wel voor dat je de chip echt registreert en het doorgeeft

als je verhuist.

Katten op de loop
Op de buurtapp Nextdoor verschijnt bijna dagelijks een bericht over een weggelopen

kat. Het zijn er zoveel dat je je afvraagt wat er aan de hand is. Is er sprake van een ‘cat

race’ in het Bezuidenhout? Ik spreek af met Heike Wientgens die zich inzet om vermiste

katten terug te brengen.

Tekst: Paul van Riel, Foto’s: Koen de Lange

En hoe krijg je je kat dan weer terug?

-  Meld het op de site 070 vermiste/gevonden dieren en

   op www.amivedi.nl

-  Als de kat gechipt is, zet dan je geregistreerde kat (bij 

   NDG, Backhomeclub etc.) op ‘vermist’.

-  Vooral flyeren: op de site van Amivedi kun je flyers 

   aanmaken. 

-  Leg buiten door hem/haar gebruikt grit (of de hele 

   kattenbak); katten ruiken op 1 km afstand!

-  Vraag aan buren of ze in hun kelder of schuur willen 

   kijken. 

-  Loop ‘s avonds rond met een zaklamp (hun ogen 

   reflecteren), rammel met brokjes, kijk onder auto’s 

   en bosschages.

-  Je kunt bij Heike desgewenst een vangkooi lenen.

-  Heb je een kat gevonden, dan kun je bij Heike gratis 

   een chipcheck laten doen.
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Foutparkeren

Afval naast de volle afvalcontainer dumpen, de hond lekker midden

op straat laten poepen of vuilniszakken te vroeg buiten zetten: ma-

nieren zat om elkaar in onze mooie wijk het leven een tikkeltje min-

der zoet te maken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over

een nog prangender misstand: nogal wat Bezuidenhouters kunnen

niet parkeren, luidt de klacht op buurtapp Nextdoor. Of erger nog: ze

zijn te beroerd om netjes aan te schuiven in de rij, met als gevolg dat

de schaarse parkeerruimte niet optimaal wordt benut en er langs de

stoeprand gaten vallen waar alleen een scootmobielrijder blij van

wordt.

Wat te doen? Overal parkeervakken? De psychologie van het onge-

merkt dwingende lijntje dat slordige parkeerders omtovert in keu-

rige parkeerders, zoals de vlieg in het pissoir slordige plassers

onwillekeurig beter laat mikken? Maar de psyche van menig Bezui-

denhoutse parkeerder blijkt helemaal niet gevoelig voor deze aan-

pak: hij parkeert lustig zijn ene automobiel in twee vakken, dwars

over dat lijntje. Dubbel betalen voor dit grensoverschrijdend gedrag,

dat is het enige wat erop zit, bepleit een Bezuidenhouter. Doen ze in

andere gemeenten ook.

Zelf parkeer ik slechts mijn fiets. Eitje, zou je zeggen. Maar de werke-

lijkheid is anders. Ik kan mijn fiets gewoon tegen de eerste de beste

gevel kwakken, maar daar zijn de eigenaren van die gevel vaak niet

blij mee, en ik zet mijn fiets het liefst aan de ketting, want stel je

voor dat iemand dat verroeste wrak van mij wil jatten.

Maar zelfs bij mij voor de deur valt het soms niet mee een vrije paal

te vinden om mijn fiets aan te ketenen en aan het hekje rond het

perkje is dan ook net geen plaatsje meer vrij! Gelukkig valt een fiets

net iets makkelijker in een open plekje te wringen dan een auto.

Maar dan. Je wil ook gewoon weer zorgeloos weg kunnen fietsen.

Eitje, zou je zeggen. Maar nee: vaak genoeg sta je op die smalle

stoep helemaal klem tussen hekje, strak geparkeerde fietsen en –

nog veel erger – naadloos geparkeerde auto’s, langs datzelfde smalle

stoepje. Ze kunnen het toch echt wel, die Bezuidenhouters: strak in-

parkeren. Dit is geen bumperkleven maar, dit is bumperkussen.

Mijn complimenten. Maar: ik wil er wel graag langs met mijn fiets;

en buurman, jij wilt geen kras in je lak. Schuif daarom goed aan,

maar laat een klein gaatje vallen: helemaal niet erg.

Kort
■ ■ ■  Alzheimer Café. Elke tweede woens-

dag van de maand, van 19.30 tot 21.30 uur,

organiseert Alzheimer Café Haagse Hout

bijeenkomsten in het wijk- en dienstencen-

trum Mariahoeve, Ivoorhorst 155. De bijeen-

komsten zijn bedoeld voor mensen met

beginnende dementie, familieleden, profes-

sionals en belangstellenden. De volgende

ontmoetingen zijn op 11 maart, 8 april, 13

mei en 10 juni. In de maanden juli en augus-

tus is het café gesloten. Voor nadere info

mail naar Astrid Dekker: adekker1@cardia.nl

■ ■ ■  Paddentrek. De Dierenbescherming is

op zoek naar vrijwilligers om te helpen bij

de jaarlijkse paddentrek. Tussen eind fe-

bruari en begin april trekken padden, kik-

kers en salamanders van hun winterverblijf

naar hun voortplantingsplaats. Daarbij

moeten ze drukke verkeerswegen overste-

ken en om te voorkomen dat ze hierbij wor-

den doodgereden, zoekt de

Dierenbescherming zogenaamde overzet-

ters, voor een periode van zes weken gedu-

rende één avond in de week. Nadere

informatie op de website dierenbescher-

ming.nl

■ ■ ■  Bronovo. De Facebookpagina ‘’Bro-

novo moet blijven” stelt zich tot doel het

ziekenhuis alsnog open te houden, nadat

het bestuur van Haaglanden Medisch Cen-

trum (HMC) heeft besloten om Bronovo op

termijn te sluiten. In afwachting van de de-

finitieve sluiting is de afdeling spoedei-

sende hulp verplaatst naar ziekenhuis

Westeinde en is Bronovo in de weekenden

gesloten. In een open brief aan burgemees-

ter Remkes van Den Haag stelt de Facebook-

groep dat 70.000 tot 100.000 inwoners

zonder ziekenhuis komen te zitten; zij vin-

den dat onverantwoord. Informatie over de

activiteiten van “Bronovo moet blijven” is te

vinden op Facebook.com

Voor meer actuele informatie: 
www.bezuidenhout.nlVrijwilligers gevraagd 

voor het begeleiden van kinderfeestjes 

Aanmelden: bezuidenhut@bezuidenhout.nl

bezuidenhut



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

‘Al 4 generaties en 100 jaar vakmanschap in vastgoed & -onderhoud’

alexandriabv.nl
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Als kind groeide Michael Boogerd op in de Haagse wijk

Duinoord. Op de Cornelis Jetsesschool was hij drie jaar klas-

genoot en vriend van Richard Krajicek. Herkenden zij elkaar

destijds al als toekomstige topsporters? "Bij de Coopertest

ging het altijd tussen ons tweeën", weet Michael Boogerd

nog. Was Krajicek toen al op weg om een toptennisser te

worden, Boogerd had in navolging van zijn oudere broer

Rini op zijn achtste voor de racefiets gekozen. Bij de jeugd

en de amateurs onderscheidde hij zich als een renner met

klimtalent, die enorm diep kon gaan. Zo verdiende hij in

1995 zijn eerste contract als wielerprof in de ploeg van Jan

Raas.

Altijd aan het trainen

Een jaar voor zijn overgang naar de beroepsrenners was

Boogerd van Duinoord naar Bezuidenhout verhuisd. "Ik

wilde gaan samenwonen en via een aannemer die mijn

vader kende, kon ik in de De Vriesstraat een leuke etage

huren." Het wielrennen verhinderde dat hij de buurt beter

leerde kennen. "Ik was volle bak bezig met wielrennen en

altijd aan het trainen. Daardoor had ik maar weinig sociale

contacten." Zijn trainingsritten werkte Boogerd in de regel

alleen af. "Via de Laan van Nieuw Oost-Indië en de Van Al-

kemadelaan naar Scheveningen en dan de duinen in." 

Al die trainingsarbeid bezorgt Boogerd in 1996 zijn eerste

grote succes. In een bloedstollende finale in de stromende

regen rijdt hij naar een Tour-ritzege in Aix les Bains. Bezui-

denhout laat blijken dat het heeft meegenoten. "Toen ik te-

rugkwam van de Tour was mijn huis versierd. Voor die tijd

zullen veel mensen niet hebben geweten wie ik was en

wat ik deed." 

Een jaar later kijk ik in eerste instantie verbaasd op als ik

plotseling een wielrenner in een rood-wit-blauw gekleurd

shirt door de Juliana van Stolberglaan zie rijden. Die trui

mag toch alleen de kampioen van Nederland dragen? "Dat

was ik", zegt Boogerd. In Meerssen is hij voor de eerste keer

kampioen van Nederland geworden, een bevestiging van

zijn doorbraak als wielrenner.

Droomkoers

Zoals veel wielrenners verhuist Michael Boogerd na die eer-

ste successen naar wielerland België. "Een overbuurman

uit de De Vriesstraat was verhuizer en heeft die verhuizing

en een latere verhuizing in België geregeld." Met onder

meer nog twee nationale titels, de etappewedstrijden Ca-

talaanse Week (twee keer) en Parijs-Nice en de Neder-

landse klassieker Amstel Gold Race breidt Boogerd zijn

erelijst verder uit. Zijn dierbaarste zege behaalt hij in 2002

opnieuw in de Tour. "Een bergrit (over de Alpencols Galibier,

Télégraphe, Madeleine en La Plagne, red.) en bovendien na

een mooie solo." Twee jaar later kent hij zijn grootste de-

Michael Boogerd brak door in Bezuidenhout

In zijn eerste jaren in Bezuidenhout kon Michael Boogerd nog

anoniem op zijn racefiets stappen voor zijn dagelijkse trainings-

rondjes. Zijn eerste ritzege in de Tour de France in 1996 maakte

hem in één klap bekend in heel Nederland.

Bekende Bezuidenhouter

Tekst: Roeland Gelink, Foto’s: Peter den Houting 

(Vervolg op pagina 13)



Theresiastraat 109 - 2593 AD  Den Haag

Gezellig winkelen in de Theresiastraat! Team Etos staat graag voor u klaar!
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ceptie in de klassieker Luik-Bastenaken-Luik. "Dat was mijn

droomkoers en dat jaar was ik duidelijk de sterkste, maar

toch werd ik net geklopt."

Na zijn wielerloopbaan schitterde Michael Boogerd ook als

schaatser in Sterren Dansen op het IJs en als bokser in het

programma Boxing Stars. Als ploegleider van Team Room-

pot was hij het afgelopen jaar terug in Bezuidenhout voor

een tijdrit in de BinckBank Tour (over de Bezuidenhoutse-

weg, via de Laan van Nieuw Oost-Indië en de Benoorden-

houtseweg naar de Landscheidingsweg en weer terug). Bij

die gelegenheid vertelde hij er als kleine jongen van te heb-

ben gedroomd in zijn geboortestad te koersen. "Bij de

jeugd heb ik wel eens in Scheveningen gereden en bij de

amateurs in de Ronde van het Capitol, maar ik had het als

bekende prof graag eens op het hoogste niveau willen

doen." Misschien wordt het tijd de Ronde van Overbosch

nieuw leven in te blazen.

Michael Boogerd wordt geïnterviewd als kampioen van Nederland. 

INGEZONDEN

Aan het eind van het jaar leken in Bezui-

denhout Couperiaanse tijden te herleven:

John Bekker (74) werd begraven. Hoewel

hij een fervent autoliefhebber was en be-

zitter van een oude MG, koos hij voor een

begrafenis met paarden en koets. Vanaf

de Emmastraat, waar hij woonde, ging

het met een klein gezelschap achter de

koets te voet naar de begraafplaats aan

de Kerkhoflaan. Autostuur en reispet

lagen op de kist.

John Bekker was een excentriek heer:

sinds de dood van zijn moeder woonde

hij alleen in een groot huis, werkte als au-

tojournalist en doorbrak zijn betrekkelijke

eenzaamheid door grote, avontuurlijke

reizen te ondernemen. Met zijn MG, die

altijd en overal de aandacht trok, reisde

hij heel de wereld over. Zo zette hij de

auto en zichzelf op de boot om Amerika

te doorkruisen. Maar hij bereisde ook heel

Europa, inclusief Rusland, Oekraïne en de

Arabische wereld, overal bekijks oog-

stend. Eens liep hij vast in de woestijn,

waarna de ANWB, voor welke organisatie

hij veel redactioneel werk deed, een vlieg-

tuigje charterde om een onderdeel, waar-

door hij vastgelopen was, op het zand te

droppen. 

Van huis uit was hij microbioloog, maar

hij koos al na twee jaar voor journalistiek

werk. Zo was hij ook uitgever van een

blad voor oldtimers. John Bekker was

goed van vertrouwen: hij ging verder dan

het touwtje uit de bus. Meestal liet hij de

buitendeur op een kier om zijn kat de vrij-

heid te gunnen.

Met zijn verscheiden is het Bezuidenhout

een kleurrijk figuur armer.

P. van der Eijk

Foto: Annelies Jackl

Couperus herleeft in de Emmastraat

(Vervolg van pagina 11)



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

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
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Politie alert op 

groepen rond CS

Oud & Nieuw is bijzonder rustig verlopen dit jaar. Niet
aleen bij ons maar eigenlijk in ons hele district. Her en der
waren er wat brandjes maar gelukkig bleef het daarbij.
Alle collega’s zijn heelhuids weer thuisgekomen: daar
maakten we ons met al het (zware) vuurwerk behoorlijk
zorgen over.

Met de open binnengrenzen is er door de jaren heen best wel

veel veranderd in de stad. Je ziet veel mensen uit andere Euro-

pese landen die in veel gevallen werken in de bouw of in het

Westland. Helaas vallen er ook mensen af in die wereld die niet

mee kunnen komen of andere problemen hebben. Vaak gaan

deze mensen weer terug naar het land waar ze vandaan kwa-

men. Enkelen blijven in de stad hangen en raken vaak dakloos.

Deze mensen hingen vorige jaren vaak rond in het Haagse Bos. 

Door een nauwe samenwerking met vele partners hebben we die

groep uiteindelijk kunnen helpen aan terugkeer, werk of andere

kleine zaken waardoor ze weer op gang konden komen en weer

enigszins een normaal leven konden gaan leiden.

Nu is er een andere groep op en rond het Centraal Station aan het

rondhangen. Door wederom nauw te gaan samenwerken met

onze partners zoals de NS, winkeliers, hulpverlening en natuurlijk

de gemeente hopen we ook deze groep snel weer enigszins op

weg te helpen naar een zinvoller bestaan. We proberen namelijk

naast hen repressief te benaderen hen ook de helpende hand te

bieden. Soms zijn hele kleine dingen voor deze mensen een grote

hulp waardoor ze een andere weg in kunnen slaan dan die ze nu

ingeslagen zijn, namelijk dakloos zijn en overlast veroorzaken.

Bezuidenhout kent de laatste maanden 3 wijkagenten. Er is na-

melijk een nieuwe wijkagent bijgekomen. Hij heet Ron van Om-

meren en komt uit de binnenstad. Ron heeft al veel gedaan in het

project van de daklozen in het Haagse Bos en zal zich ook samen

met Evert Jan gaan bemoeien met het project rond het Centraal

Station.

De drie wijkagenten, v.l.n.r. Evert-Jan Rusticus, Hans van der Linde en Ron van Ommeren.

Tekst: Evert-Jan Rusticus

Gefusilleerd als vergelding

Op 15 december 1944 werden op de Laan van NOI twaalf personen door het

Duitse leger gefusilleerd als vergeldings voor de moord op een Duitse soldaat

door het verzet. Omwonenden werden gedwongen langs de ontzielde lichamen

te lopen. Ter herinnering aan deze gebeurtenis werd hier 75 jaar later bij stil ge-

staan.

Aanleiding voor de vergeldingsactie was

de aanslag op een Duitse militair, een

vaandrig van de Kriegsmarine en zoon van

een Duitse admiraal. De aanslag was en-

kele dagen eerder uitgevoerd door een

knokploegleider. Den Haag werd in het

laatste jaar van de oorlog opgeschrikt door

acties van ‘wilde’ knokploegen. Deze acties

werden niet goedgekeurd door het lande-

lijk verzet.

De leider van een van deze knokploegen

was W.J.K. Kicken, alias Majoor Braddock.

Kicken zou die avond met een vrouwelijk

knokploeglid op de Laan van NOI hebben

gelopen en plotseling naar voren zijn ge-

sprongen om de Duitser van achteren neer

te schieten. Een Duitse bevelhebber eiste

represaille. De huizen met de nummers 5

en 7 werden vernietigd. Op de ruïnes van

huisnummer 7 werden de 12 mensen gefu-

silleerd.

Op 15 december, precies 75 jaar later, werd

een moment van stilte gehouden bij de

gedenkplaat ter hoogte van Laan van NOI

3. Het wijkberaad heeft samen met de

Stichting 3 maart ’45 een bloemstuk ge-

legd.

Column wijkagent



75 Jaar nadat een regen van bommen op Bezuiden-

hout hem op de vlucht joeg, is Bram van der Vlugt

volgende maand terug op zijn oude adres aan de

Amalia van Solmsstraat. Ter gelegenheid van de her-

denking van het bombardement deelt de acteur daar

zijn bijzondere oorlogsherinneringen.

“Ze vielen altijd op Benoordenhout”

Voor acteur Bram van der Vlugt was bombardement geen bijzondere bedreiging

Tekst: Roeland Gelink, Foto: Julie Blik
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Met zijn vader en moeder en vier jaar oudere broer Fred

was Bram (toen 8 jaar) in februari 1943 gedwongen ver-

huisd naar Bezuidenhout. Wegens de bouw van de Atlanti-

kwall moest het gezin hun fraaie woning in het Belgisch

Park verruilen voor een onderkomen aan de Amalia van

Solmsstraat 132. “Er was een deadline voor de verhuizing en

mijn vader kon daar een huis huren”, vertelt Van der Vlugt

hoe hij in de wijk belandde. Van zijn jaren in het Bezuiden-

hout herinnert hij zich het voetballen bij VUC aan de

Schenkkade (“Daarvoor zat ik als keurig Haags jongetje op

HVV”) en de aantrekkingskracht van een kerk: “Er stond een

grote katholieke kerk aan het Louise de Colignyplein. Hoe-

wel ik niet gelovig was, ging ik daar in mijn eentje naartoe,

omdat ik dat spannend en mooi vond”.

Alles anders

In augustus 1943 werd Van der Vlugts joodse moeder Ellen

opgepakt, omdat zij een vervalst persoonsbewijs had. Zij

belandde uiteindelijk in Auschwitz en zou nooit meer te-

rugkeren. Anderhalf jaar later, op 3 maart 1945, maakte Van

der Vlugt het bombardement op het Bezuidenhout mee.

Als kind beleefde hij het vooral als een avontuur. “Je wist

van eerdere bombardementen dat er tien minuten bom-

men vielen en ze daarna tien minuten weg bleven. Dat

voelde niet eens ontzettend bedreigend. Die bommen vie-

len immers altijd op het Benoordenhout. Toen de tweede

serie bommen bij ons in de straat en daaromheen was ge-

vallen, zijn wij nog naar buiten gegaan en hebben warme

bomscherven geraapt”.

Uit angst voor volgende bommen werden Bram en zijn

broer daarna naar kennissen in Voorburg gestuurd. “Ieder-

een vluchtte die kant op. Het moet met alle slachtoffers een

dodentocht zijn geweest, maar ik heb er geen trauma aan

overgehouden”. In het vijfde jaar van de oorlog was hij ge-

wend geraakt aan de verschrikkingen die daarbij hoorden,

zoals bombardementen en razzia's. “De essentie is, dat in de

oorlog alles anders is. Nu schrik ik van een rotje op straat, in

de oorlog zou ik er niks van hebben gemerkt”.

Gesmolten glas

Werd het huis van de Van der Vlugts voor de bommen ge-

spaard, een dag later viel het alsnog ten prooi aan de vuur-

zee die door het bombardement was ontstaan. Toen Bram

en zijn broer een week later terugkeerden om te zien of er

nog iets van hun bezittingen was overgebleven, vonden zij

in het puin niet veel meer dan gesmolten glas. “Daarna ben

ik heel lang niet meer in de buurt terug geweest”.

Tot er in 1948 officieel bericht kwam van het Rode Kruis dat

zijn moeder Auschwitz niet had overleefd, hield Bram van

der Vlugt lang de hoop dat hij haar nog eens in levenden

lijve zou ontmoeten. “Ik liep na de oorlog nog regelmatig

door de stad met de pre puberale droom dat ik mijn moeder

tegen zou komen. Zij was door de Russen bevrijd en haar

geheugen kwijtgeraakt en ik zou haar herkennen en mee

naar huis nemen”. De jarenlange onzekerheid zorgde er ook

voor dat er nooit een moment van rouw was. “De mentali-

teit na de oorlog was ook dat je vooruit moest kijken en

niet in het verleden moest blijven hangen. Maar op schilde-

rijen en via haar eigendommen was mijn moeder nog wel

in huis”. 

Drievingerige luiaard

70 Jaar na het bombardement was Van der Vlugt voor het

eerst weer in het Bezuidenhout voor de herdenking van het

bombardement. Hij verbaasde zich toen over de aanwezig-

heid van honderden belangstellenden. Met zijn gezelschap

Van der Vlugt & Co. maakte hij dat jaar de voorstelling ‘De

drievingerige luiaard’, met muziek en verhalen over onder

meer het vergissingsbombardement. “Ik had dat gezel-

schap al een tijd met mijn kinderen Floris en Hester en

vriend Lucas Dols en die deed op een gegeven moment de

suggestie eens iets te doen met de vele verhalen over mijn

familie”.

Net als de herdenking maakte de voorstelling veel los bij de

bezoekers. “Na afloop begaven wij ons onder het publiek en

dan was er altijd wel iemand die wilde vertellen over het

bombardement dat hij of zij had meegemaakt, wilde weten

of ik die of die uit de buurt kende of wilde delen ook een

vader te hebben gehad die nooit wat over de oorlog ver-

telde. Die herkenning maakte het tot best een bijzondere

voorstelling”. 

Op vrijdag 21 maart keert Van der Vlugt terug naar de Ama-

lia van Solmsstraat 132 om in een huiskamervoorstelling op

die 'plaats delict' zijn herinneringen aan het bombarde-

ment te delen. Dat gebeurt in het kader van de kunstroute

'Op weg naar de bevrijding'. “Historisch besef is belangrijk,

omdat je moet weten waar je vandaan komt”, vindt Van der

Vlugt. “En zolang er mensen zijn die dat zinvol vinden, is het

goed om het bombardement te herdenken.”  

Kunstroute brengt oorlogsverhalen tot leven

De kunstroute 'Op weg naar de bevrijding' brengt de

oorlogsjaren in Bezuidenhout tot leven op 20 en 21

maart. Dat gebeurt door middel van een wandeling

door de wijk langs voordrachten van verhalen, poëzie

en muziek. Meer informatie is te vinden op de site

kunstenindekamer.nl. 



Maak nu een afspraak!

Maak tijdig een afspraak 
voor een winter controle

Autocenter van
Maanen
Joan Maetsuyckerstraat 94

2593 ZM  's-Gravenhage

Tel.: 070 3478110

http://www.bcsvanmaanen.nl

Wij doen alles voor uw auto

Bekijk mijn werk op www.somine.nl en 
maak een vrijblijvende afspraak om 
uw specifieke wensen te bespreken.

Ik help u graag met uw communicatie - 
middelen zoals folders, banieren, 
advertenties, rapporten, posters etc.

 

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

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 Bezui-

denhut gaan overnemen.

Bent u of kent u iemand in Bezuidenhout die bijvoorbeeld

met pensioen is, tijdelijk geen baan heeft of die wel een fi-

nancieel extraatje kan gebruiken? En heeft u zin om één of

meer middagen (tegen een vrijwilligersvergoeding) de Bezui-

denhut te runnen? Neem dan contact op met het Wijkbe-

raad: wijkberaad@bezuidenhout.nl

Spaarwaterveld en Bezuidenhut: 

voor en door bewoners

Om dit voor elkaar te krijgen 
zoeken we vrijwilligers 

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout
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4 maart 1945: Het toenmalig postkantoor aan de Juliana van Stol-

berglaan 6-6a-6b ontkwam ook niet aan de verwoesting van het

bombardement. (foto: C.P.A. Kanters, bron: gemeentearchief Den

Haag)

Programma herdenking, 

dinsdag 3 maart

9.05 uur: Luiden van kerkklokken: de klokken van de Christus Triumfator-

kerk en O.L.V. Goede Raadkerk luiden op het moment dat het bombarde-

ment op 3 maart 1945 destijds begon. 

12.00 uur: Gebedsdienst: (Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberg-

laan 157)

13.30 uur: Herdenking ceremonie met kranslegging (monument Juliana

van Stolberg, Koningin Marialaan): samen met mensen die het bombar-

dement hebben meegemaakt en scholieren en bewoners uit de wijk

staan we stil bij de ruim 500 slachtoffers.

15.00 uur: Ontmoeting (ROC Mondriaan Horeca, Koningin Marialaan 9,

einde 16.30 uur): ontvangst met koffie/thee en hapjes.

-   Vooruitblik programma 3 maart45-activiteiten naast herdenking: 

     tentoonstelling ‘De herinnering blijft ...’ en theaterkunstroute

     ‘Op weg naar de bevrijding‘,

-   Tentoonstelling historische brandweerwagen die in 1945 ingezet is 

     voor het bluswerk 

-   Tentoonstelling van de wandelroute ‘Wandel door de historie van 

     Bezuidenhout‘ 

20.00 uur: Concert 3 maart 1945 (Koninklijk Conservatorium – Studio 1,

Juliana van Stolberglaan 1, toegang gratis)

Slachtofferlijst bombardement

De Stichting 3 maart ’45 heeft samen met

WO2 Sporen een lijst samengesteld van

alle slachtoffers van het vergissingsbom-

bardement op Bezuidenhout. De lijst telt

529 namen van slachtoffers en wordt deze

maand gepubliceerd op de website

BB45.nl. Er is samenwerking gezocht met

vier scholen in de wijk: Liduinaschool, Nuts-

school, Van Hoogstratenschool en Waalse

Louise de Colignyschool. Leerlingen van

deze scholen hebben naambordjes van de

slachtoffers gemaakt die tijdens de her-

denking rondom het monument aan de Ju-

liana van Stolberglaan worden geplaatst.

Dichter Gerrit Vennema (1953) werd geboren in
Bolsward en is al geruime tijd verbonden aan
de Haagse Kunstkring. Hij schreef verschillende
dichtbundels en werd onderscheiden met di-
verse poëzieprijzen. Rond de jaarwisseling
schreef hij ter gelegenheid van de 75-jarige
herdenking van het bombardement op Bezui-
denhout onderstaand gedicht. 

Herinneringen aan een dag

(Den Haag, 3 maart 1945)

Een dag, die nog dikwijls

oplaait, ondanks:

de vuren geblust,

het puin geruimd,

de straten herrezen.

Een dag, overgeleverd aan

een moment van misplaatste oriëntatie,

overgeleverd door

jaren doelgerichte documentatie.

Voor wie hier kwamen wonen,

een gemiste herinnering,

vergeefs achtergelaten

door wie waren vertrokken...

Een dag, die nog niet 

wil gaan liggen

met hen die erin verdwenen.

Gerrit Vennema

Oorlogsberichten



www.diamanttheater.nl

Theater en activiteiten  
voor kinderen met o.a.: 

 Podiumbeest Circus & Theater (6+)

 Een Thuis voor Muis (2+) 

 Ans & Wilma verdwaald (7+)

Wo 26 & vr 28 februari | 11:00-16:00 uur

VOORJAARSVAKANTIE
    =
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De vaste klanten was het natuurlijk allang opgevallen: doe-

het-zelfzaak Grottendieck aan de Laan van Nieuw Oost-

Indië is weer gewoon Grottendieck, zonder Fixet of, zoals

de laatste vijf jaar, Hubo. “De landelijke schaal van grote ke-

tens past toch beter bij grote bouwmarkten dan de wijk-

winkel die Grottendieck wil zijn,” zegt Hans Vijverberg, nu

nog directeur/eigenaar. Dat duurt niet lang meer, tenmin-

ste niet aan de Laan van Nieuw Oost-Indie. Vijvberberg

concentreert zich op zijn vestiging in Naaldwijk, de zaak in

Bezuidenhout komt in handen van een buurman, Tony

Regan, die vanaf de Laan van Nieuw Oost-Indie al bijna

twintig jaar zijn eigen onderhoudsbedrijf heeft. “Ik heb nog

drie maanden bij Grottendieck gewerkt, maar toen ik mijn

eigen klusbedrijf kreeg, hebben we heel veel samenge-

werkt.”

Vijverberg: “Hij was een van mijn trouwste klanten. Per 1

maart neemt Tony het over. Ik heb hem benaderd, eerst

voor de buitendienst, want ik wilde het winkelgedeelte en

de buitendienst splitsen. Maar dat werd al snel de hele

zaak: er moet gewoon één leider zijn.”

Mooie winkel

Regan: “Ik loop hier natuurlijk vaak langs, en altijd had ik in

mijn achterhoofd: mooie winkel.... Ik ben 53, het is keihard

werken in de bouw, daar ga je lichamelijk veel sneller ach-

teruit. Dit is een leuke uitdaging. Ik heb er dus niet lang

over na hoeven denken. De winkel bestaat al zestig jaar,

draait goed, is lokaal, het is gewoon een goed bedrijf. Het

klusbedrijf wordt de combi Grottendieck/Tony Regan, heel

Bezuidenhout kent die namen. Grottendieck met een tint

Tony Regan” Niet meer onder de vlag van landelijke keten

dus, maar meer in de wijk. Klanten zat in Bezuidenhout, en

in omliggende wijken, met al die huizen die erbij komen,

denkt Vijverberg. Een yuppenwijk, wil hij Bezuidenhout

nog niet noemen, maar hij merkt nu al dat de wijkbewo-

ners meer te besteden hebben. “Langzamerhand moet je

lokaal nog meer je weg gaan vinden. De omzet is goed,

maar je moet er wel heel veel voor doen. De zaak kan terug

naar het kleine werk: sloten, kranen, onderhoud in de

buurt, veel elektra en maatwerk in bestaande huizen. Ik

weet precies op welk adres er wat voor slot in de deur zit in

Bezuidenhout, Benoordenhout en Voorburg.”

Regan: “Het is heel veel maatwerk in die oude huizen.

Klanten komen vaak al met A4’tjes met schetsjes waarop

staat hoe een hoogslaper erin gebouwd moet worden.”

Vijverberg: “Het buitenwerk zal belangrijker worden.” 

Showroom

Regan: “Maar de winkel blijft. Een winnend team ga je niet

gauw veranderen. De basis is goed, ik wil kijken wat er in

de loop der tijd anders kan, zoals een showroom.”

Vijverberg: “Je kan de klanten iets anders ontvangen. Als je

de werkbank voor bijvoorbeeld kasten en deuren in de win-

kel hebt, waar je aan het afmonteren bent, dan kunnen

klanten daar direct naar vragen, dan heb je eerder klandi-

zie. Je moet je deskundigheid uitstralen, laten zien wat je

allemaal kan, als tegenpool van internet, waar alleen maar

de prijs beslissend is.”

Regan: “Service bestaat niet op internet. Als Coolblue een

koelkast bij je neerzet en hij staat niet een-twee-drie goed,

dan kloppen ze bij ons aan om dat te maken, dat gebeurt

heel vaak.”

Vijverberg: “In oude huizen zit het vaak net iets anders,

dan past het er net niet tussen.”

Regan: ”Je moet beter zijn dan internet, dat extra stapje

zetten voor de klant. Als je dat doet, blijven ze terugkomen.

Een webwinkel komt niet drie dagen later terug om iets te

installeren, wij doen dat wel.”

Vijverberg: “Wij kiezen voor de buurt, maar dan zou het

mooi zijn als de buurt ook voor ons kiest, als je het winkel-

bestand in stand wil houden. We rekenen op de buurt.”

Grottendieck is weer gewoon Grottendieck

De naam Grottendieck blijft gewoon op de gevel, maar de doe-

het-zelfzaak krijgt wel een andere eigenaar: Tony Regan van het

gelijknamige onderhoudsbedrijf neemt de zaak over. “Het is ge-

woon een goed bedrijf.”

Bedrijvenrubriek

Tekst: John Hermse, Foto’s: Koen de Lange

‘Je moet beter zijn dan internet’ 

Hans Vijverberg (links) en nieuwe eigenaar Tony Regan.



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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Voor de derde keer binnen een jaar staakte het onderwijs tegen de

werkdruk en het tekort aan leerkrachten. Voor het eerst ging het

om een tweedaagse staking: op donderdag 30 en vrijdag 31 ja-

nuari. Meer dan 4100 scholen uit het hele land namen deel, waar-

onder scholen in onze wijk zoals de Liduina basisschool. Op een

spandoek bij de ingang van de school maakten de leerkrachten

hun boodschap kenbaar: wij staken voor de kinderen. 

De bewoners van seniorencomplex Maetstate hebben rond de feestdagen kerst- en nieuwjaarsgroe-

ten ontvangen van leerlingen van basisschool Liduina. De ouderen hebben dat enorm op prijs gesteld

en willen via Bezuidenhout Nieuws de leerlingen van Liduina hartelijk danken voor hun lieve groeten

die zij in hun brievenbus aantroffen.

In het Koningin Sophiepark is de speeltuin

aan het einde van vorig jaar volledig ver-

nieuwd. De ondergrond is vervangen en

straalt nu de frisse Haagse kleuren groen

en geel uit. Alle speeltoestellen zijn ver-

vangen door onder meer een piratenschip,

een klimtoestel met glijbaan en nieuwe

schommels. De keuze van de speeltoestel-

len verliep op democratische wijze. Kinde-

ren uit de buurt mochten aangeven welke

speeltoestellen zij wilden zien in de

nieuwe speeltuin.

Foto: Koen de Lange

Onderwijsstaking

Senioren blij met Liduina

Nieuwe speeltuin
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Bewoners hebben klachten over de bestrating van een pleintje

in de Pieter Bothstraat; de parkeervakken zijn niet duidelijk ge-

markeerd. De gemeente is gevraagd om een nieuwe inrichting

van dit pleintje.

Veel klachten gingen over het te hard rijden van auto’s. Maatre-

gelen om de snelheid te verlagen, bijvoorbeeld door verkeers-

drempels, zijn dringend gewenst. Gedacht wordt ook aan een

maximumsnelheid van 15 km/u, wat gebruikelijk is in wooner-

ven. Ook moet iets gedaan worden aan de parkeerdruk, die ont-

staat door parkeren van medewerkers van bedrijven in de wijk. 

Wensen voor in de toekomst: maak de wijk energiezuiniger en

groener door op alle platte daken zonnepanelen te installeren

en bedekking met sedum. De struiken van enkele binnentuinen

zijn te hoog en moeten gesnoeid worden. 

Een aantal bewoners ervaart overlast van de Utrechtse Baan

door geluid en fijnstof. Er is ergernis over straatvuil in de wijk.

Bewoners ervaren nog steeds geluidshinder van de auto’s die

over het viaduct rijden. De schutting voldoet niet aan de eisen.

Er staan te veel zwerffietsen in de wijk. Een fietsenstalling op de

Schenkkade en meer fietsnietjes is gewenst. De bewoners willen

graag meer handhaving op zwerfvuil en fietsenoverlast. Over-

dag worden er auto’s geparkeerd door werknemers van bedrij-

ven uit de wijk. Dit geeft een grote parkeerdruk.

Burenhulp zou gepromoot kunnen worden, evenals het meer bij-

eenkomen van de straat en samen geregeld koffie drinken om zo

meer samenhang te bevorderen. De bewoners zijn behulpzaam

naar elkaar toe en helpen elkaar echt.. 

Het programma van het wijkcentrum is niet bij iedereen bekend:

Buurttafel inventariseert problemen en wensen

Het Opbouwwerk van Voor Welzijn is van start gegaan met de

Buurttafel. Op diverse locaties is bewoners gevraagd hoe zij

hun straat/buurt ervaren. Per locatie namen gemiddeld 10 be-

woners deel. 

Bezuidenhout-West vanuit de lucht gezien. Op de platte daken zien de bewo-

ners graag zonnepanelen en groenbedekking.

er is behoefte aan meer info. Een buurtfeest en/of straatfeest

zou goed zijn om elkaar beter te leren kennen. 

Het wijkblad Bezuidenhout Nieuws vindt men leuk en infor-

matief. Het wordt door de bewoners goed gelezen.

Voor eventuele vragen kunt u als bewoner contact opnemen

met het Opbouwwerk van Voor Welzijn, Jaap de Wit via de

mail j.dewit@voorwelzijn.nl of per telefoon Wijkcentrum Be-

zuidenhout-West 070-2052550.

Studenten Leiden University 

College (LUC) deden onderzoek in 

Bezuidenhout-West.

Een groep van ongeveer 20 studenten heeft in het na-

jaar van 2019 onderzoek gedaan in Bezuidenhout-

West: is armoede in de wijk aan het groeien, hoe gaat

het met mensen met een fysieke beperking, hoe kan

het wijkcentrum beter gebruikt worden?

De studenten hebben met veel mensen in de wijk ge-

sproken, literatuuronderzoek gedaan en hierover een

uitgebreide rapportage geschreven. In december heb-

ben ze de resultaten gepresenteerd in het wijkcen-

trum. Zij hebben geconstateerd dat de armoede in de

wijk (gelukkig) niet groter wordt. Voor mensen met

een beperking is het belangrijk dat de gemeente de

stoepen en de wegen goed begaanbaar houdt. De stu-

denten zullen de gemeente van hun bevindingen op de

hoogte stellen.

Het wijkcentrum kan laagdrempeliger worden als

meer mensen het kunnen vinden op social media; ook

kan het wijkcentrum een vrolijker uitstraling krijgen.

Voor Welzijn heeft deze opmerkingen goed begrepen

en is hiermee aan de slag. In een volgend nummer

gaat u hier meer over lezen. De studenten gaan ook be-

denken hoe zij zelf een handje uit de mouwen kunnen

steken voor de wijk. In de toekomst gaan we de sa-

menwerking met de LUC voortzetten.
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Op zaterdag 22 februari van 14.00 tot 16.00 uur vindt de fees-

telijke aftrap plaats van wat een bruisend jaar moet gaan wor-

den, onder het motto: ‘een goede buur is beter dan een verre

vriend’. Wethouder Saskia Bruines zal deze bijeenkomst ope-

nen, waarna er o.a. een optreden, een kennismakingsactiviteit

en een pubquiz op het programma staan. Ook kunt u dan - als

goede buur - allen lid worden van onze wijkvereniging BZH-W.

Dat de gemeente het heel belangrijk vindt dat alle wijkbewo-

ners zich betrokken voelen bij wat er in hun directe omgeving

gebeurt, blijkt niet alleen uit de aanwezigheid van onze wet-

houder op 22 februari, maar ook uit het volgende: 

Maak kans op € 20.000 voor Bezuidenhout-West met uw

eigen plan.

De gemeente heeft geld vrijgemaakt om Bezuidenhout-West

mooier, socialer, sportiever en groener te maken. Bewoners

kunnen hiervoor zelf een plan indienen en kans maken op

(een deel van) € 20.000 om het plan uit te voeren.

Heeft u een goed idee voor het verbeteren van Bezuiden-

hout-West? En draagt uw plan bij aan een van deze thema’s:

n Op straat 

n Groen

n Ontmoeten

Grijp dan uw kans en dien uw plan vanaf 22 februari in op

www.bezuidenhoutwestbegroot.denhaag.nl

Iedereen mag een plan indienen. Na een haalbaarheidscheck

door de gemeente verdelen de bewoners uit Bezuidenhout-

West het geld over de haalbare plannen. Zo bepalen de bewo-

ners zelf welke plannen uitgevoerd worden.

U kunt uw plan vanaf 22 februari tot en met zaterdag 21 maart

2020 indienen via het aanmeldformulier op www.bezuiden-

houtwestbegroot.denhaag.nl. Uw plan komt dan direct online

te staan. Het is de bedoeling dat u vervolgens zelf campagne

voert om aandacht te vragen voor uw plan. Dit kan door bij-

voorbeeld uw plan te delen via social media of door langs te

gaan bij de bewoners in de buurt.

Vanaf het moment dat uw plan online staat, kan iedereen in

de wijk het plan ‘liken’ (=stemmen). Als uw initiatief op 25

maart 2020 minimaal 25 likes heeft, gaat uw plan door naar

de volgende ronde. Tijdens deze ronde controleert de ge-

meente de overgebleven initiatieven op uitvoerbaarheid. Alle

haalbare plannen worden op 29 april 2020 bekendgemaakt op

de website.

De bewoners bepalen vervolgens samen met wijkgenoten

welke initiatieven er worden uitgevoerd. Dit kan door tot en

met 27 mei 2020 het bedrag van € 20.000 te verdelen over

één of meerdere plannen naar keuze.

Hulp nodig bij het online indienen van uw plan? Vraag dan

hulp van familie, vrienden of buren. U kunt uw initiatief ook

op papier inleveren bij Wijkcentrum Bezuidenhout-West, Jan

van Riebeekplein 90. Daar liggen formulieren voor u klaar. Op

maandag 24 februari, maandag 2 maart, vrijdag 13 maart is er

van 13.00-15.00 uur en op donderdag 19 maart van 14.00-

16.00 uur een medewerker van stadsdeel Haagse Hout aan-

wezig om u te helpen met het indienen van een plan. Deze

initiatieven worden elke week op vrijdag online geplaatst,

waarna u kunt starten met uw campagne.

Feestelijke aftrap nieuw West-jaar
Het bestuur van de nieuwe wijkvereniging Bezuidenhout-West (BZH-W) is sinds november aan de slag gegaan.

Een nieuw logo en een nieuwe website zijn ontwikkeld, mede dankzij onze wijkbewoonster Cynthia Telting. De of-

ficiële oprichting via de notaris heeft plaatsgevonden, een bankrekening is geopend en aan het jaarplan 2020 is

gewerkt. 

Activiteiten wijkcentrum

Heeft u vragen over werk, inkomen, gezondheid of op-

voeding van de kinderen? Kom dan langs op het nieuwe

spreekuur van het Serviceplein XL op maandag tussen

14.30 uur en 16.30 uur. Kom binnen zonder afspraak voor

advies. Binnenkort kunt u ook leden van het bestuur van

wijkvereniging Bezuidenhout-West ontmoeten in het

wijkcentrum. Hierover leest u meer in andere artikelen

op deze pagina’s. U kunt ook zelf een activiteit ontwikke-

len in het wijkcentrum, neem dan contact op met Jaap de

Wit of Helen Baun op tel. nummer 070 2052550.

Het activiteitenoverzicht 2020 kunt u ophalen in het

wijkcentrum, Jan van Riebeekplein 90.



Mensen werden benaderd, er verschenen

advertenties in dit blad, werkgroepvoorzit-

ters werd gevraagd aan welke kwaliteiten

de nieuwe voorzitter zou moeten voldoen;

kortom, veel publiciteit. Maar het effect

was nul; niemand meldde zich en mensen

die werden benaderd waren om uiteenlo-

pende redenen niet beschikbaar.

Noodgedwongen heeft het bestuur de

ambtstermijn van Snijders, met zijn in-

stemming, met een jaar verlengd. Dat is

goed en slecht nieuws. Goed omdat we

een zeer ervaren voorzitter nog een tijdje

kunnen behouden, slecht omdat niemand

zich geroepen voelt het werk over te

nemen. Als die situatie zo blijft, zitten we

volgend jaar opnieuw opgezadeld met dit

probleem. Hoewel het aantal vrijwilligers

groeit (voor Bezuidenhut hebben zich

twaalf nieuwe mensen gemeld), is er

moeite om personen te vinden voor de

wat zwaardere functies, zoals bijvoorbeeld

een voorzitter van het wijkberaad. Het is

opvallend dat ook geen coördinator is ge-

vonden voor de Parels van Bezuidenhout,

waardoor dit evenement dit jaar niet door-

gaat.

Dat zijn verontrustende ontwikkelin-
gen en dat moeten we niet willen.

In mei vorig jaar kondigde Jacob Snijders aan te stoppen als voorzitter van het

wijkberaad. Zijn termijn zat erop; sterker nog, hij had die al met minstens een

jaar overschreden. Door de tijdige aankondiging kon de rest van het bestuur op

zoek naar een nieuwe voorzitter. 

groei bewoners, hoogbouw, voorzieningen

Op dinsdag 10 maart van 20.00 tot 21.00 uur kunt u hierover met andere bewoners van Bezuidenhout

(anoniem) in gesprek gaan tijdens een online chatsessie. Gewoon thuis met de laptop op de bank of

achter de pc. Makkelijk toch?

Meedoen? Schrijf u in via BezuidenhoutChat.nl. U ontvangt na uw aanmelding een mail met een 

inlogcode voor de chatsessie.

Graag tot dan!

Wijkberaad Bezuidenhout 

Nóg een jaar

Praat online mee 

over Bezuidenhout;

F E B R U A R I  2 0 2 0  B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  26



B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  F E B R U A R I  2 0 2 0 27

Geboren in 1704 vertrok Jacob op 17-jarige leeftijd als

scheepsjongen naar de Oost. Daar trad hij als matroos in

dienst van de VOC. Hij maakte snel carrière en werd in 1742

benoemd tot directeur van de compagnie. In 1747 kreeg hij

de functie van directeur-generaal van handel. Na het over-

lijden van Gustaaf Van Imhoff in 1750 nam hij diens taak als

gouverneur-generaal over. Jacob Mossel overleed op 15 mei

1761 in Batavia.

Petrus Albertus van der Parra, dictator en corrupt

Net als Van Imhoff en Mossel was Van der Parra een fre-

quent kerkbezoeker. Maar van zijn christelijke opvattingen

was weinig terug te vinden in zijn eigenmachtig optreden

en de toepassing van recht en onrecht. Zijn bewind als gou-

verneur-generaal van Nederlands-Indië kenmerkte zich

door een uitgebreide vriendjespolitiek. De corruptie vierde

tijdens zijn bewindsperiode hoogtij.

Geboren op 29 september 1714 in de hoofdstad Colombo op

Ceylon trad Petrus al op jonge leeftijd als soldaat in dienst

van de VOC. Ondanks zijn eenvoudige komaf maakte hij

snel carrière. Petrus was pas 22 jaar, toen hij naar Batavia

werd gestuurd om daar opgenomen te worden in het

hoogst regerende orgaan, de Raad van Indië. In 1747 volgde

zijn benoeming tot directeur-generaal van handel. Na het

overlijden van Jacob Mossel in 1761 werd hij gouverneur-ge-

neraal.

Johan van Hoorn, een ondernemer in hart en ziel

Deze op 16 november in 1653 in Amsterdam geboren zaken-

man interesseerde zich voornamelijk voor de handel en had

belangstelling voor de groei van gewassen. Van de VOC had

hij de opdracht gekregen de aanvoer van allerlei producten

naar Nederland uit te breiden. Johan van Hoorn wilde van

Indië een “Colonie van Lantbouw” maken. Tijdens zijn be-

wind als gouverneur-generaal van 1704 tot 1709 bracht hij

onder meer de koffiecultuur naar Java. Daarmee bevor-

derde hij uiteindelijk de gewoonte van het dagelijks drin-

ken van een kopje koffie in Nederland.

Een waardiger opvolger dan Jacob Mossel had Van Imhoff

zich niet kunnen bedenken. Hij zette het voorbeeldige be-

leid van zijn voorganger krachtdadig voort. Evenals Van

Imhoff had de voormalige zeevaarder een gruwelijke

hekel aan ambtelijk misbruik. Op grond van zijn diep

christelijke gevoelens voor recht en rechtvaardigheid be-

streed hij elke vorm van corruptie en onderdrukking van

de plaatselijke bevolking.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers 

De Jacob Mosselstraat, de Van der Parrastraat en de Johan van Hoornstraat zijn drie van de 33 straten in Bezui-

denhout die zijn genoemd naar de bewindvoerders van de toenmalige Nederlandse koloniale gebieden. De twee

eerste bestuurders met elk een eigen aan elkaar tegengesteld beleid waren de opvolgers van gouverneur-gene-

raal Baron Van Imhoff, die in het vorige nummer van Bezuidenhout Nieuws is beschreven. Naar deze bijzondere

en integere figuur zijn niet alleen een straat, maar ook een plein genoemd. De zakenman Johan van Hoorn kreeg

zijn naam op het stratenbord vanwege zijn commerciële activiteiten. Hij bezorgde ons de koffie.

Jacob Mossel, wars van misbruik en onrecht

Petrus Albertus van der Parra (1714-1775), die van 1761 tot 1775 als

gouverneur-generaal over de kolonie regeerde. Zijn bestuur ken-

merkte zich door despotisme, nepotisme en corruptie.



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
GORDIJNEN24/7 Veilig en Vertrouwd

info@vanasch.com

(070) 385 82 01

MOTORFIETSSTALLING IN BEZUIDENHOUT



Duurzaam Bezuidenhout

De BeterMeter is een folder die laat zien dat u, alleen al door uw

gedrag aan te passen, per jaar veel kunt bezuinigen. Klapt u hem

uit dan heeft u letterlijk 1 meter (en zelfs meer) aan handzame in-

formatie over wat u kunt besparen op gas, stroom en water. De

BeterMeter kent de volgende categorieën: verwarming en ventila-

tie, keuken, apparaten (wasmachine en droger worden apart be-

noemd) en verlichting. Per categorie wordt aangegeven met

welke gedragsveranderingen, kleine en grote investeringen u

hoeveel per jaar kunt besparen en wat dat kost. 

Gedrag

Zo leert de BeterMeter dat u door uw gedrag te veranderen op

jaarbasis honderden euro’s in de portemonnee kunt houden. Al-

leen de kamers verwarmen waarin uw zit of werkt: het scheelt u

60 tot 80 euro. Een minuut korter douchen: het kost u per per-

soon per jaar 27 euro minder. De vriezer regelmatig ontdooien:

het bespaart u 13 euro per jaar. Het goede nieuws is dat dat soort

duurzame maatregelen gratis zijn, ze kosten u ‘slechts’ een aan-

passing van gedrag.

Kleine investeringen

Daarnaast zijn er de kleine investeringen waarmee u geld kunt

verdienen. Het plaatsen bijvoorbeeld van radiatorfolie tegen de

achterkant van de radiator. Besparing: 20 tot 30 euro per jaar. Kos-

ten: 5 euro voor een rol folie. Een andere winstpakker is de water-

besparende douchekop. Kosten: vanaf 20 euro. Besparing: 50 euro

per jaar. Of gebruik een stekkerdoos met schakelaar, waarmee u

snel al uw apparaten uitzet. Voor de prijs (3,50 euro) hoeft u het

niet te laten, maar het scheelt u wel 50 euro per jaar aan stroom.

Grote investeringen

Wilt u het grootser aanpakken, dan kunt u bijvoorbeeld kiezen

voor vloerisolatie. Dat kost ongeveer 900 euro per 50 m², maar

bespaart per jaar zo’n 103 euro aan gas. Overweegt u zonnepane-

len, bedenk dan dat deze niet de energiebehoefte verlagen, maar

wel de energierekening (en u gebruikt schone energie). Investe-

ring: 1000 euro voor drie panelen; rendement: 100 euro per jaar.

Heeft u nog een oude koelkast vervang deze dan, ook als deze

nog niet stuk is. Kiest u voor een energielabel, bedenk dan dat

Label A+ het slechtste label is. Koelkasten of vriezers met dit label

verbruiken twee keer zoveel energie als A+++. Investering (afhan-

kelijk van het label): 300-750 euro; besparing: 45-80 euro per jaar.

In de BeterMeter staan nog tal van andere tips, weetjes en over-

wegingen waarmee u geld kunt besparen. De informatie is af-

komstig van Milieu Centraal. De folder is verkrijgbaar in de Hou

van je huis-punten. De dichtstbijzijnde Hou van je huis-punten

zijn aan de Fluwelen Burgwal 54 in het centrum (sluit op 22 fe-

bruari) en Het Kleine Loo 364 in Mariahoeve (is alleen op afspraak

open). Voor meer informatie kunt u bellen naar (070) 353 32 81 en

(070) 353 99 31.

Bespaar met de BeterMeter 

Wist u dat een laptop 30% zuiniger is dan een desktop?

Dat als u de waterkoker regelmatig ontkalkt, het water

sneller kookt? Of dat het al snel 15% in de kosten scheelt,

als u grote investeringen samen met de buren aanpakt? De

geactualiseerde BeterMeter van Hou van je huis staat

boordevol met dat soort tips. 

Tekst: werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
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Geïnteresseerd in dak- en vloerisolatie of een groendak? 

U kunt nog subsidie aanvragen bij de gemeente Den Haag:

https://www.denhaag.nl/nl/subsidies.htm

Duurzame avond voor kleine VvE’s

De VvE-balie organiseert op donderdag 5 maart een bijeen-

komst voor kleine VvE’s die geïnteresseerd zijn in het verduur-

zamen van hun panden. Aan bod komen onder meer de

mogelijkheden van een lening en subsidie. 

Datum: 5 maart, van 19.15 tot 21.30 uur

Locatie: Christus Triumfatorkerk (Zaal 3), 

Juliana van Stolberglaan 154



Theresiastraat 43 - 2593 AA Den Haag

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

Café Locus elke dag het gehele jaar in

kerstsferen voor een gezellige borrel

van een speciaal bier tot een goed glas

wijn, een lekker hapje en leuke muziek!!

Met regelmaat live muziek.

De Sillestraat 1, 2593 TS  Den Haag

Café Locus 
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EXPATS
The day that changed Bezuidenhout

Each time we go for a walk in the neighbourhood, my son gets stuck at

the information boards, fascinated by the pictures of the war and its

impact. Sometimes I read with him, or he reads to me about V2 rockets

and bombs that fell on Bezuidenhout by the end of the World War II. 

Today’s issue commemorates 75 years of the bombardment of Bezui-

denhout that happened on March 3 1945. This tragic event led to loss

of hundreds of lives and big part of our neighbourhood.

Back in 1944, with the allies advancing, Germany was rapidly losing oc-

cupied territories. As an attempt for defence, Germans built a secret V2

installation hidden in the Haagse Bos. Rockets fired from here in au-

tumn of 1944 reached London and caused massive losses in life and in-

frastructure. All the efforts of destroying the launch installations were

unsuccessful. To put an end to the highly destructive rocket, the British

government decided to launch a bomb attack.

Aerial photos showed that there were three main V2 installations: the

Haagse Bos, Duindigt and Vreugde en Rust. Fighter Command decided

it was most important to destroy installations in the Haagse Bos and

deployed over 50 British bombers that were stationed in France and

Belgium.

When on March 3 the bombers thought they reached the target, they

were still 1.2 kilometres from the Haagse Bos. The combination of

human error and bad weather was disastrous. A young British officer

swapped one of the coordinates and thick mist made it impossible for

the pilots to see where they were. On top of that strong northern wind

blew part of the bombs off course. 

That night over 500 people lost their lives and many more were seriou-

sly injured. Over thousand houses, 290 shops and businesses, public

buildings, schools and churches were razed to the ground. The emer-

gency services struggled to contain fires and help the victims, as they

were lacking firemen while equipment and the water wells were de-

stroyed by the Germans.

It’s safe to say that night changed Bezuidenhout forever. While some

of the 19th century grand mansions of Dutch nobility left unharmed,

most of the district had to be rebuilt. Facing the general shortage of

housing, lack of money, materials and labour, the city decided to build

as many houses with as few resources as possible. This started the

trend of duplex houses, where two homes had one door, small rooms

and no more than four stories. In the early fifties most of the office

buildings were built, like the Ministry of Agriculture and other govern-

ment offices.

In many places like Laan van Nieuw Oost-Indië we still see the combi-

nation of old and new buildings, marking the line of devastation that

happened long time ago. 

There are a few fascinating walk routes in Bezuidenhout and the Bos,

where we can see the history commemorating the WWII and that day. 

Source: www.bb45.nl 

Short
■ ■ ■ Alzheimer's Café. Every second Wednes-

day of the month, from 7.30 p.m. to 9.30 p.m.,

Alzheimer Café Haagse Hout organizes mee-

tings in the Mariahoeve district and services

center, Ivoorhorst 155. The meetings are in-

tended for people with early dementia, fa-

mily members, professionals and interested

parties. The following meetings are on 11

March, 8 April, 13 May and 10 June. The café is

closed in July and August. For further info

mail to Astrid Dekker, adekker1@cardia.nl

■ ■ ■ Toads trek. The Dierenbescherming is

looking for volunteers to help with the an-

nual Toads trek. Between the end of February

and the beginning of April, toads, frogs and

salamanders migrate from their winter home

to their breeding site. In addition, they have

to cross busy traffic roads and to prevent

them from being killed, the Animal Protec-

tion Agency is looking for so-called transfe-

rers, for a period of six weeks during one

evening a week. Further information on the

website dierenbescherming.nl

■ ■ ■ Bronovo. The Facebook page "Bronovo

must remain" aims to keep the hospital open

after the board of Haaglanden Medisch Cen-

trum (HMC) has decided to close Bronovo in

the long term. Pending final closure, the

emergency department has been relocated

to the Westeinde hospital and Bronovo is clo-

sed on weekends. In an open letter to Mayor

Remkes of The Hague, the Facebook group

states that 70,000 to 100,000 residents will

be without a hospital; they find that irre-

sponsible. Information about the activities

can be found on Facebook.com/Bronovo-

moetblijven

For more news check 

www.bezuidenhout.nl
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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 nr. 72, ver-

schijnt in de week van 12-19 juni 2020.

Redactie

Jos Heymans (hoofdredactie), 

Paul van Riel, Eric Stins (eindredactie), 

Roeland Gelink, John Hermse,

Mark Hoogland, Esther Nijhoff, 

Marijn Smit, 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

(070) 205 25 60

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

InhoudColofon

Op de cover

In Bezuidenhout worden de regeringsmaatregelen om de verspreiding van

het coronavirus tegen te gaan, goed nageleefd. De straten zijn leeg en waar

mensen de deur uitgaan om bijvoorbeeld boodschappen te doen, respecte-

ren de wijkbewoners de regel om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 

Social distancing heet dat. Voor ondernemers zijn het droeve tijden. Bars en

restaurants in de wijk zijn dicht, terrassen zijn ontmanteld. Winkels die nog

wel open zijn, worden geconfronteerd met dalende omzetten. Sociale activi-

teiten zijn tot stilstand gekomen; de Bezuidenhut en het wijk- en diensten-

centrum zijn dicht, in ieder geval tot en met 28 april. Op pagina 21 een

fotoreportage van de stilte in Bezuidenhout. Foto: Leo Leeflang

En verder:

5 Grondwater ernstig probleem

7 Bijzondere buur: gitaarleraar Matthijs Rührup

11 Drie generaties fietsenmaker

16 Bart Chabot, bekende Bezuidenhouter

23 Politici verhuizen naar Bezuidenhout

27 Van Heutsz, vredestichter en brute onderdrukker

31 Expatpagina

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!

Voor al uw spuitwerk!
o.a. Keukens, tafels, scooters en auto’s

Ook voor laswerk en taxaties
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Al jaren ondervindt een aantal bewoners van Bezuidenhout ernstige hinder van een (brom)toon in hun woonom-
geving. De gemeente probeert te achterhalen welke bron(nen) in de woonomgeving de oorzaak zou(den) kunnen
zijn. Dit is een lastig onderzoek. Ook omdat niet duidelijk is of verschillende mensen die klachten hebben, het-
zelfde geluid horen.

De gemeente Den Haag vraagt u een vragenlijst in te vullen die u kunt vinden op www.Bezuidenhout.nl/Bromtoon. Ook als u

géén hinder ondervindt maar wél het geluid hoort. Met uw informatie hoopt de gemeente meer te weten te komen over de

(brom)toon en zo de bron op te kunnen sporen. Het is daarvoor ook van belang te weten waar u het geluid hoort. Om die reden

vragen wij ook om uw adres. 

Het Wijkberaad verzamelt de ingevulde vragenlijsten en stuurt deze door naar de gemeente. Met het invullen van de vragenlijst

geeft u toestemming aan het Wijkberaad om de ingevulde gegevens te delen met de gemeente. 

We leven in rare tijden. Thuisblijven, 1,5 meter

afstand, geen echte sociale contacten.

Logisch wel, met zijn allen moeten we zorgen

dat we dit klaren, maar toch vind ik het raar en

zullen we er, hoop ik, niet echt aan wennen.

Ik merk het bij het uitlaten van de hond in het

bos. De weg ernaartoe voelt als verlaten, en tij-

dens het wandelen zie je medewandelaars opzij

stappen. Terecht en logisch, maar het voelt alsof

ik zelf een ziekte bij me heb.

Verbazing als ik de supermarkt in loop voor een

pak suiker. Huh? vak leeg. Dus dat is hamsteren.

Weleens gehad met kerst dat je te laat was voor

precies die aanbieding, da’s dan eigen schuld.

Maar gewoon een pak suiker??  

Dat we helaas de vrijmarkt niet kunnen laten

doorgaan en geen 4 en 5 mei. Rare tijden.

Maar ook in rare tijden zijn er mooie ervaringen.

Dat ik zie dat zich via Nextdoor en Facebook zo-

veel bewoners aanmelden om te helpen. Dat er

ideeën worden aangedragen om toch een

beetje gezelligheid in de wijk te krijgen. Dat een

dame zich meldt om te helpen, met de toevoe-

ging dat ze een vitale actieve persoon van in de

70 is. Fantastisch toch.

Mooi om te zien dat Bezuidenhout er is voor an-

deren. Fijn dat we elkaar toch kunnen vinden op

bijvoorbeeld Nextdoor en Facebook. En ook fijn

dat het hamsteren zoveel minder is geworden,

want de volgende dag kon ik gewoon een pak

suiker scoren. Gelukkig want koffie zonder sui-

ker; pff, dan zijn het echt rare tijden.

Houd maar afstand van mij de komende tijd. Ga

maar met een boog om me heen. We halen het

wel in over een poosje. Doen we gezellig een

bakkie koffie in de Trees. Wel met suiker.

Blijf gezond en hou je Haags, samen kunnen we

alles.    

Inventarisatie overlast bromtoon

Overal problemen met grondwaterstand

Rare tijden

In het decembernummer van Bezuidenhout Nieuws deden we

een oproep aan de bewoners van onze wijk om te melden of ze

last hebben van grondwater in hun kelder of kruipruimte.

We ontvingen ruim 60 reacties, uit diverse delen van het Bezui-

denhout (zie kaartje). 

Uit die reacties blijkt dat grondwater een ernstig probleem vormt in onze

wijk. Vocht en schimmel zijn slecht voor onze huizen en voor onze ge-

zondheid. 

Mocht u uw klacht nog niet gemeld hebben: dat kan nog altijd via het

speciale formulier dat u op www.bezuidenhout.nl/grondwater vindt.

De werkgroep Grondwateroverlast wil dit probleem (opnieuw) onder de

aandacht brengen bij de gemeente en we voelen ons daarbij krachtig ge-

steund door de vele en ernstige klachten vanuit onze wijk. Via Bezuiden-

hout Nieuws houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Wordt

vervolgd.

Tekst: Jacob Snijders, voorzitter wijkberaad Bezuidenhout



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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Voor zijn gevorderde cursisten maakt hij filmpjes waarin hij

de lesstof speelt en met de jongere leerlingen heeft hij con-

tact via Facetime. Dan speelt hij voor en kunnen ze samen

de moeilijke passages bespreken. Ideaal is het niet, maar ja...

“Er is besloten dat de scholen dicht moeten en daar kan ik

me alleen maar aan aanpassen. Ik zal iedereen zo goed mo-

gelijk via de computer ondersteunen.” 

Het is aanpassen aan de coronasituatie en iedereen doet

dat op zijn eigen manier. Voor Matthijs betekent dat ook dat

hij nu meer ‘voor de lol’ muziek kan maken en meer tijd

heeft om zelf muziek te schrijven. Het coronavirus beïn-

vloedt zijn muzikale leven dus wel, maar hij speelt er geen

noot minder door. 

Hij kwam in de jaren ’80 in Bezuidenhout wonen en hoewel

hij sindsdien een paar keer is verhuisd, is hij altijd in de wijk

gebleven. In zijn jeugd woonde hij ook in Den Haag. Maar

hij is geboren op Borneo waar zijn vader voor de Bataafse

Petroleum Maatschappij werkte, een voorloper van Shell.

Thuis was er veel muziek. “Mijn moeder speelde klassiek

piano en mijn vader verzamelde jazzplaten. Piano was mijn

eerste instrument en met de gitaar speel ik nu heel graag

jazz. Dus ja, zo bezien valt de appel niet ver van de boom.”

Al viel die appel niet meteen op de juiste plek. Aanvankelijk

werkte hij bij een bank en speelde in zijn vrije tijd gitaar en

banjo. Maar toen hij in contact kwam met leden van de Sil-

ver Creek Mountain Band, kreeg hij het aanbod met hen op

tournee te gaan. Op dat moment stond hij voor de keuze of

hij zijn passie moest volgen: dat heeft hij toen heel bewust

gedaan. En tot op de dag van vandaag is hij op dat pad door

gegaan.

Momenteel geeft hij les in gitaar, mandoline, piano en mu-

ziektheorie. Sommige van zijn cursisten heeft hij al 15 jaar

maar vervelen doet het nooit. Die leerlingen ontwikkelen

zich constant en de docent moet met die ontwikkeling mee.

Die afwisseling houdt hem scherp, zo zegt hij. Al is er ook

een praktische kant. Bij de vorige crisis, in 2008, zag hij dat

veel muziekdocenten het niet volhielden. Dat hij muziekles

op verschillende instrumenten kan aanbieden heeft hem er

toen doorheen getrokken. 

Favoriete instrument

Maar afwisseling of niet, de gitaar is zijn favoriete instru-

ment. “Ik begon met piano maar merkte al snel dat gitaar

veel praktischer is. Je kan hem overal naartoe nemen en

omdat ik vroeger veel reisde, deed ik dat ook. Ik heb toen

ontdekt dat een gitaar een universeel instrument is. Je kunt

er zoveel mee doen: van jazz tot klassiek en folk, er is altijd

iets te ontdekken.”

Verder speelt hij al jaren in een band, het Silverstrings Trio.

“Nee, informatie daarover staat niet op mijn website. Maar

zoals de naam aangeeft, spelen we instrumenten als gitaar,

ukelele en banjo. En er is ook zang. Ook heb ik een CD met

eigen muziek opgenomen, informatie daarover staat wel op

de website.”

Wie interesse heeft in muziekles van Matthijs, kan altijd op

de website kijken. Momenteel heeft hij 30 leerlingen en dat

aantal hoeft niet te groeien. Maar er is altijd wat doorloop.

Dus wie interesse heeft, is van harte welkom zich te melden.

Voor contact zie de website http://www.thijs-ruhrup.nl 

Muziekleraar Matthijs Rührup geeft les op afstand

Corona beïnvloedt het leven overal in de wijk. Sportverenigin-

gen staan stil, de horeca is gesloten en scholen geven les op af-

stand. Ook muziekleraar Matthijs Rührup kan niet meer

een-op-een les geven. Dat gaat nu via internet en dat is, zo zegt

hij, best intensief.

Bijzondere Buur

Tekst: Marijn Smit

Internet is een uitkomst voor Matthijs Rührup om aan het werk 

te blijven (©eigen foto)
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Hamsters en beren

Ik geef het maar meteen toe: ik heb gehamsterd. Een beetje, maar

toch. In deze tijden neem ik altijd wat extra boodschappen mee,

zodat ik niet dagelijks naar de supermarkt hoef. Maar dat pak met

vier rollen à 156 vel, 3 laags katoen? Terwijl in mijn wc gewoon nog

genoeg rollen staan te wachten?

Niet nodig dus, en dan merk je hoe dat werkt: die hamsterimpuls,

toch maar meenemen, want voor je het weet is er niks. Niet míjn

schuld natuurlijk, maar van al die ander wijkgenoten die zo nodig al

die pasta, wc-papier en (blik)groenten mee moesten snaaien. En die

denken natuurlijk precies hetzelfde wat ik dacht, met diezelfde ham-

sterimpuls, alleen hebben ze ruimere keukens en koelkasten en

moeten ze kennelijk vaker naar de wc. Ook bij de grotere supermark-

ten bij ons in de wijk sloegen de hamsteraars toe, want in deze tij-

den zijn wij Bezuidenhouters ook maar gewoon mensen. En in

andere tijden natuurlijk ook, maar juist nu komt dat sterker aan het

licht.

Bij mij om de hoek bijvoorbeeld, in de De Sillestraat. Een man die mij

tegemoetkwam drukte zich ruggelings tegen de gevel, ik week uit

naar de stoeprand, hij balde zijn vuist en bewoog die naar zijn ge-

zicht, als een bokser in gevechtshouding. Dreigde echt een uppercut

als ik te dicht bij kwam? Of was het maar een grap?

In het Haagse Bos is het aan het begin van de avond, wanneer ik

mijn rondjes loop, een stuk drukker dan anders. En dat oude asfalt-

paadje langs Reigersbergen, bij Mariahoeve o jee, wat een tegenlig-

gers en wat is het hier smal, dan maar snel uitwijken naar het

fietspad, maar daar doemt een fietsend gezin op, en de hardloper

die ons tegemoet komt duikt schielijk de berm in, een sjaal voor zijn

mond.

Gelukkig lopen we in onze wijk niet alleen maar met een boogje om

elkaar heen nu dat niet anders kan. Op sociale media bieden buren

hulp aan mensen die de deur niet uit kunnen. Er is de burenhulpcen-

trale die vraag en aanbod bij elkaar kan brengen. Een uitkomst voor

oudere mensen, die het grootste risico lopen. Voor de kleintjes is er

de berenjacht: zet een beer voor je raam en ga met je gezin op pad

om de beesten te spotten. 

Hamsters en beren, afstand en betrokkenheid. Noodgedwongen

gaan we elkaar even uit de weg, maar we verliezen elkaar niet uit

het oog. Gelukkig maar, zo kennen we onze wijk.

Kort
■ ■ ■  Het cultureel festival De Beleving, dat

op 13 juni zou plaatsvinden in Park Vlas-

kamp gaat vanwege de coronamaatregelen

niet door. De organisatie heeft het evene-

ment verplaatst naar de zomer van 2021.

Een definitieve datum moet nog worden

vastgesteld.

■ ■ ■  Ook de vrijmarkt op het Spaarwater-

veld op Koningsdag gaat niet door. Het

wijkberaad onderzoekt of het mogelijk is

dit evenement in het najaar te laten plaats-

vinden.

■ ■ ■  Het Haags Gemeentearchief is een

online thuiswerkproject gestart. Het wil

500.000 gezinskaarten uit het bevolkings-

register (periode 1913-1939) digitaal beschik-

baar stellen. Daarvoor wordt de hulp van de

inwoners van Den Haag ingeroepen. Wie

van huis uit wil meewerken aan dit project,

kan zich melden via de website www.vele-

handen.nl

■ ■ ■  Informatie van de gemeente Den

Haag over alles wat te maken heeft met het

coronavirus kunt u vinden op

https://www.denhaag.nl/bestuur-en-orga-

nisatie/coronavirus-1.htm

■ ■ ■  De gemeente stelt tot 1 oktober gratis

gele vuilniszakken beschikbaar aan bewo-

ners in gebieden waar het huisvuil nog in

zakken wordt opgehaald. De gele zakken

zijn steviger, waardoor ze niet door

meeuwen kunnen worden opengepikt. De

zakken kunnen worden opgehaald op het

stadsdeelkantoor, Loudonstraat 95.

■ ■ ■  De Liduinaschool in de Amalia van

Solmsstraat bestaat 100 jaar. Het was de

bedoeling om op zaterdag 16 mei een grote

reünie te houden voor oud-leerlingen en

huidige en oud-medewerkers. Door de coro-

namaatregelen kan dat niet doorgaan. Voor

actuele informatie kan men de website

www.reunieliduina.nl raadplegen.  

■ ■ ■  De tentoonstelling over het bombar-

dement op Bezuidenhout is verlengd tot

eind april. De expositie is gratis te bezoeken

in het gebouw van MN, Prinses Beatrixlaan

15. Houd wel de omgangsregels vanwege

het coronavirus in acht.

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
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In 1953 opende Jan van Woerden zijn winkel aan de Char-

lotte de Bourbonstraat. Hier begon hij met de verkoop en

reparatie van bromfietsen. Later verhuisde hij de zaak in

verband met de aanleg van de Utrechtse Baan naar de hui-

dige locatie in de Theresiastraat, waar voorheen Motorhuis

Maasland zat. In 1988 nam zoon John de zaak over en spe-

cialiseerde hij zich in fietsen. John was de enige zoon van

Jan en liep als kind al rond in de fietsenzaak. Het was

daarom logisch dat hij in 1988 vader Jan opvolgde. 

Is er veel veranderd in de loop der jaren?

“De techniek is sterk verbeterd en er zijn veel noviteiten

(denk aan carbon frames) bijgekomen. Ook het gedrag van

de klanten is wel wat veranderd. De mensen zijn gehaaster

geworden en vaak ook veeleisender. Ook zijn er steeds

meer expats als klant gekomen, vooral ook Spaans spre-

kenden. Als expats hier kortere tijd blijven, kopen ze

meestal een stadsfiets. Blijven ze langer, dan kopen ze een

duurdere fiets.”

Service en kwaliteit zijn bij jullie belangrijk, 

wat houdt dat in? 

“Wij verkopen alleen fietsen van de kwaliteitsmerken Trek

en Batavus. We geven veel service, staan altijd klaar voor

klanten; kleine reparaties doen we direct en we doen niet

moeilijk als mensen hun fiets elders gekocht hebben.”

Welke fietsen worden het meest verkocht en wat merken

jullie van de verkoop via internet?

“Stadsfietsen (voor boodschappen, recreatie, woon- werk-

verkeer) worden het meest verkocht. Mannen letten bij de

aankoop vooral op de technische aspecten, vrouwen letten

er vooral op of hij er leuk uitziet, haha. De e-bike is in op-

Drie generaties fietsenmaker
Van Woerden Tweewielers is al drie generaties lang een begrip in het Bezuidenhout en omgeving.

Sinds november 2019 staat daar nu Robin (zoon van John) aan het roer. Voor het interview wilden we

graag spreken met beiden, maar Robin blijkt op vakantie in Cuba te zijn. Dus spreken we alleen met

vader John, die nog vier dagen in de zaak werkt.

Bedrijvenrubriek

Tekst: Paul van Riel, Foto: Willem Verheijen

(Vervolg op pagina 13)

Robin en John van Woerden bij de overdracht van het bedrijf van

vader op zoon. (©eigen foto)



Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Wie zoeken we?
Bestuursleden voor het Wijkberaad Bezuidenhout. Als bestuurslid kun je daadwerke-
lijk invloed uitoefenen op de toekomst van het Bezuidenhout. Het ‘enige’ dat je nodig
hebt, is passie voor de wijk en een flexibele agenda. Je krijgt er nieuwe contacten en
een hoop lol voor terug..
We zoeken o.a. een beoogd wijkvoorzitter/woordvoerder, die de belangen van het
Bezuidenhout behartigt. Aan de overlegtafel ben je op je gemak met vastgoedonder-
nemers/ projectontwikkelaars die wat in de wijk willen bouwen of verbouwen. In
goed overleg kunnen de mooiste dingen ontstaan. Ook is aan tafel gaan met be-
stuurders van de gemeente, het stadsdeelkantoor en uiteraard de bewoners voor jou
geen probleem. Je bent in staat om samen met het ervaren wijkbestuur de prioritei-
ten van de wijk vorm te geven en gezamenlijk uit te (laten) voeren. 
Verder hebben we in het wijk- en dienstencentrum een kantoor waar twee dagdelen
per week een administratief medewerkster je een hoop werk uit handen neemt en je
waarschuwt als er belangrijke dingen te gebeuren staan.

Meer weten? 
Bel Jacob Snijders op 0623 880 468 of mail naar Ella Schepel (secretaris) 
via secretaris@bezuidenhout.nl  

Wie zoeken we nog meer?
Als jij een verhalen schrijver bent en ook over je wijk wilt vertellen zoeken
we jou! Het Wijkberaad geeft vijf maal per jaar een mooie wijkkrant uit die
gratis huis-aan-huis bezorgd wordt in Bezuidenhout Oost, Midden en West,
totaal zo’n tienduizend huishoudens.
Voor deze krant zoeken wij een vrijwilliger/redacteur die leuke en interes-
sante items over van alles en nog wat wil schrijven, enige ervaring wordt op
prijs gesteld. Leuk toch om je eigen artikel in de krant terug te zien!

Ook zoeken we
Ook is het Wijkberaad op zoek naar een vrijwilliger die ICT ervaring heeft. Werk jij in
die branche of is het je hobby en kan jij ons waar nodig uit de problemen helpen?
Meld je dan nu aan, je bent van harte welkom! 
Het maakt het vrijwilligerswerk een stuk eenvoudiger als je ons kunt helpen met het
oplossen van de probleempjes die af en toe opduiken met het e-mailverkeer om
maar iets te noemen. 

Ben jij die helpende hand of verhalenschrijver? 
Meld je aan via wijkberaad@bezuidenhout.nl

Bezuidenhout Zoekt 
Voor de leukste wijk van Den Haag zoeken we bestuursleden en 

vrijwilligers voor het Wijkberaad. 

(Advertentie)
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komst, dat is ongeveer een kwart van onze omzet. Op het

platteland is dat trouwens andersom. Als mensen hun fiets

via internet hebben gekocht, krijgen ze doorgaans geen

service, maar die geven we de mensen dan toch.” 

Kun je iets bijzonders vertellen uit al die jaren? 

“In 1957 brandde onze zaak in de Charlotte de Bourbon-

straat uit. Mijn vader probeerde te redden wat er te redden

was en bracht zo snel hij kon de fietsen naar buiten. Toen

kreeg hij een boete van een agent omdat fietsen niet op de

stoep geparkeerd mochten worden. Mijn vader was woest

en belde de dag daarop met de burgemeester: de boete

werd ingetrokken en de agent kreeg een standje.”

Welk advies heb je Robin gegeven?

“Ik was indertijd zijn leermeester. Ik volgde daartoe de op-

leiding leermeesterschap waarvoor ik cum laude slaagde.

Het enige diploma trouwens waarvoor ik ooit cum laude

geslaagd ben. Robin is inmiddels echt allround. In sommige

dingen is hij zelfs beter dan ik: bijv. voor wat betreft de

techniek van de e-bike. Hij gaat prima met mensen om, dus

ik draag de zaak met een gerust hart aan hem over. Ik kan

overigens het werken niet laten, ga straks wel een dag min-

der werken en reizen met mijn vrouw. Niet fietsen hoor, ik

ben niet zo’n fietser, aan de proefritjes heb ik meer dan ge-

noeg.” 

Het winkelpand van

het fietsenbedrijf op

de hoek van de 

Theresiastraat en de

Spaarwaterstraat.

Grootvader Jan van Woerden noteert in de jaren ‘60 voor de deur

van zijn winkel wat er aan de Puch moet gebeuren. (©eigen foto)

(Vervolg van pagina 11)

Al bijna zeventig jaar lang is Van Woerden dé specialist op het gebied van tweewielers. In

zowel de showroom als de werkplaats houden ze de kernwaarden service en kwaliteit hoog

in het vaandel. Drie generaties lang zit de passie voor het vak bij de familie Van Woerden in

de genen en dat zie je terug in de zaak. Van Woerden Tweewielers is partner van de topmer-

ken Bosch (voor e-bikes) en Batavus en Trek. Ook voor fietsonderdelen en accessoires kun je

bij Van Woerden terecht.



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

Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR  Den Haag

070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

DE BARBECUE 

SPECIALIST VAN

HET BEZUIDENHOUT

Traiteurslagerij Ammerlaan

Maak nu een afspraak!

Goed voorbereid de zomer in, 

laat nu uw airco testen

Autocenter van
Maanen
Joan Maetsuyckerstraat 94

2593 ZM  's-Gravenhage

Tel.: 070 3478110

http://www.bcsvanmaanen.nl

Wij doen alles voor uw auto

B i a n c a  B o e r s  | L i c h a a m s b e e l d –  e n  i m a g o c o a c h

Anna van Buerenplein 51, 2595 DB  Den Haag 

(direct naast het Centraal Station)

www.haagsekleurenstijlstudio.nl | 0638783204

H a a g s e   K L E U R  & S T I J L  S t u d i o
Sta jij 's ochtends voor een volle kast, maar heb je

niets om aan te trekken? Ben je benieuwd hoe je er

fantastisch uit kunt zien door het optimaal benut-

ten van kleur, vorm en stijl? Heb je een sollicitatie-

gesprek en wil je een verpletterende indruk

maken? Wil je weten welke kleding bij jouw 

lichaamsvormen past? Heb je je buik vol van 

miskopen? Wil je slim leren shoppen? 

“Elke dag heb je de keuze te bepalen hoe je eruit wilt zien. Ontdek hoe

iets alledaags als kleding je kracht en plezier kan geven”. 



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 2 0 15

Een tweede slot

voorkomt 

fietsendiefstal

Gebruik een tweede slot. Het kost dieven meer tijd om
twee sloten te forceren en verkleint dus de kans op dief-
stal. Bovendien zijn veel dieven gespecialiseerd in één
soort slot. Gebruik daarom twee (of drie) verschillende
sloten, bijvoorbeeld een ringslot, een beugelslot en een
kettingslot. 

Stal uw fiets tegenover een plek waar mensen staan te wachten,

bijvoorbeeld tegenover een bus- of tramhalte. Dieven werken im-

mers het liefst uit het zicht. Een plek met veel voorbijgangers is

vreemd genoeg weer minder veilig, want voorbijgangers kijken

nauwelijks om zich heen, en kunnen zelfs de bewegingen van een

dief camoufleren.

Zet uw fiets in een bewaakte stalling. Ook op slot natuurlijk. 

Handige weetjes

Maak uw slot hoog en flexibel vast. Als het slot niet op de grond

hangt, kan er minder makkelijk met stenen op worden geslagen.

Dit is een bekende truc om sloten open te breken.

Bij een kettingslot: het is beter om de ketting een paar keer om

een paal en de fiets te wikkelen dan los te laten bungelen. Maak

ook dit slot dus zo hoog mogelijk vast. Voor dieven met een be-

tonschaar is het namelijk lastig als ze de tang (of het uiteinde

van de tang) niet op de vloer kunnen leggen om kracht te zetten.

Bij een beugelslot: bevestig het slot nooit in het midden van het

frame. De dief kan dan de fiets zelf als hefboom gebruiken, waar-

door het slot open knalt.

E-bike

Heeft uw e-bike een afneembaar display? Haal deze dan altijd

van uw e-bike af als u niet fietst. Zo is de e-bike niet meer als

elektrische fiets te gebruiken. Heeft de accu van uw e-bike een

slot? Gebruik deze dan altijd. Beschikt de accu van uw e-bike niet

over een slot? Haal deze dan altijd van uw e-bike af als u niet

fietst. Zo is de e-bike niet meer als elektrische fiets te gebruiken.

De drie wijkagenten, v.l.n.r. Evert-Jan Rusticus, Hans van der Linde en Ron van Ommeren.

Tekst: Hans van der Linde

Muziek in Bezuidenhout

Het jaarlijkse muziekevenement ‘Muziek in Bezuiden-
hout’ heeft de eerste voorstelling op 31 mei moeten afge-
lasten. Het eerstvolgende concert staat nu gepland voor
zondag 14 juni, afhankelijk van de ontwikkelingen rond
het coronavirus. Actuele informatie over het doorgaan
van de concerten kunt u vinden op
www.bezuidenhout.nl/muziek. U kunt zich ook aanmel-
den voor de nieuwsbrief; dan krijgt u voor elk concert een
aankondiging. Aanmelding via een mail naar muziek@be-
zuidenhout.nl

De muzikanten komen uit de wijk, zoals saxofonist John Ruocco

en de band RED met trompettist Ellister van der Molen en Ham-

mondorganist Bob Wijnen. De optredens vinden plaats op het

terras van Bezuidenhut op het Spaarwaterveld, op de zondag van

14.00 tot 15.15 uur. De toegang is gratis.

Column wijkagent

Concert van Bezuidenhout-muzikanten in betere tijden.



Met 'Mijn vaders hand' stelde Bart Chabot (1954) zijn

vaak gruwelijke jeugd in Bezuidenhout meeslepend

én met de nodige humor te boek. De dit jaar versche-

nen autobiografische roman maakte veel los en 

leverde de auteur al duizenden reacties op.

Voor Bart Chabot is Bezuidenhout

niet alléén een tranendal

Bekende Bezuidenhouter

Tekst: Roeland Gelink
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Wie 'Mijn vaders hand’ leest, kan moeilijk anders conclude-

ren, dan dat Bezuidenhout voor Bart Chabot in de jaren ´50

en ´60 één groot tranendal moet zijn geweest. De schrijver

noemt het decor van de ongelijke strijd tussen een rebels

kind uit de Wilhelminastraat met een hardvochtige vader,

onverschillige moeder en onderwijzers zonder empathie

niet voor niets "mijn Killing Fields". 

Dat wil niet zeggen dat hij helemaal geen gelukkige herin-

neringen aan de wijk heeft. In het boek beschrijft hij ook

hoe zijn schoolvriendinnen Henriëtte en Desiree hun door

een lui oog geplaagde klasgenoot elke dag helpen de There-

siastraat over te steken op weg naar de Sint Nicolaasschool

in de Helenastraat. "Zij speelden een glansrol in mijn jonge

leven." En de verschrikkelijke tijd die hij heeft op de Willi-

brord-mulo in de Van der Parrastraat wordt afgesloten met

een schoolfeest in de parochiezaal van de Onze-Lieve-Vrouw

van Goede Raadkerk. Daar danst hij met het mooiste meisje

van de klas en zoent haar na afloop in haar portiek. “Sinds-

dien scheen de zon, zelfs als de zon niet scheen”. 

Oppassen voor kinderlokkers

Chabot merkt op dat de wijk van toen niet te vergelijken is

met het Bezuidenhout van nu. "Destijds kon ik altijd lekker

met vrienden en vriendinnen op straat spelen. Van mijn

moeder moest ik alleen oppassen voor kinderlokkers." Als

hij nu in de Theresiastraat is, verbaast hij zich elke keer weer

over de plezierige drukte. "In mijn jeugd kon je de auto's op

straat tellen en zag je iedere gele HTM-bus die voorbij-

kwam".

Voor Chabot beschrijft 'Mijn vaders hand' vooral hoe zijn

jeugd hem uiteindelijk heeft gemaakt tot de succesvolle au-

teur die hij nu is. Met Herman Brood en Jules Deelder als

vrienden belandt hij in de wereld van de rock & roll en komt

het ook tot een breuk met zijn ouders en de rest van zijn fa-

milie. "Mijn familie had met kunstenaars niet zoveel op, be-

schouwde die als veredelde klaplopers. Maar tegenwoordig

is kunst maken keihard werken, zoals de Beatles zingen in

Eight Days a Week ."

Gevoelige snaar

Bleven reacties van zijn familie op 'Mijn vaders hand' uit,

voor Bart Chabot heeft het boek veel teweeggebracht. Met

twee maanden in de boeken top-10 en inmiddels een ze-

vende druk is het een groot succes. "Blijkbaar raakt het een

gevoelige snaar, want ik heb al duizenden reacties gehad.

Mensen herkennen hoe mijn generatie thuis en op school

hardhandig is opgevoed met een gebrek aan empathie, met

hardvochtigheid en huiselijk geweld. Ik wilde ook geen boek

over mezelf maken, maar een universeel tijdperk schetsen

en schrijven over een kind dat rebelleert tegen de geves-

tigde orde."

Met zijn zoons Sebastiaan en Splinter zou Bart Chabot nu

eigenlijk op tournee moeten zijn om hun pennenvruchten

(Sebastiaan schreef 'De slaap die geen uren kent', Splinter

'Confettiregen') te presenteren. Omdat de corona-crisis dat

onmogelijk heeft gemaakt en gezien de reacties op zijn

eigen boek, kan Chabot maar één ding doen: "Een vervolg

schrijven op 'Mijn vaders hand'. Ik ben vorige week begon-

nen."

De niet meer bestaande Sint Nicolaasschool in de Helenastraat, waar Bart Chabot

zijn lagere-schooltijd voltooide. Alleen de gevelsteen herinnert nog aan de school.

(Foto: Willem Verheijen)

In de parochiezaal van de kerk van OLV van Goede Raad danst Chabot met

het mooiste meisje van de klas. (Foto: Willem Verheijen)



De Estafette
In het voormalige ministerie van Soza naast het 
station Laan van NOI zijn veel bedrijven en bedrijfjes 
gehuisvest, maar wordt er vooral ook gewoond door ons: 
statushouders en studenten. Samen met omwonenden 
organiseren we elke drie weken een  leuke activiteit, zodat 
we elkaar kunnen leren kennen. 

Hier gaan we in tijden van Corona mee door, alleen nu online 
en wekelijks! We gaan koken, leren tellen in het Arabisch en 
doen leuke challenges. De bijbehorende crowdfunding komt, 
in samenwerking met het Rode Kruis, volledig ten goede aan 
de steun voor ouderen in Den Haag.  Je kunt ons vinden op 
Facebook.com/DeEstafetteDenHaag

Ook starten we met het ondersteunen van ouderen en hun 
mantelzorgers in Bezuidenhout in het gebruik van digitale 
communicatie, zoals tablet of smartphone, om  contact te 
onderhouden met vrienden en familie. Dat is iets wat wij al 
jaren doen: want statushouders kennen als geen ander de 
tips en trucs om dat op een goede manier te doen. En zo 
leren wij elkaar ook weer kennen! 

Wil je mee doen? Neem contact op met Stefan door te bellen 
of Whatsappen op het nummer 06-52318180 of mail naar 
Estafette@pitztop.eu

De Estafette is een initiatief van HighSkyFitness, Buurtwerk 
Nederland en Stichting Pitztop.

Café Locus elke dag het gehele jaar in

kerstsferen voor een gezellige borrel

van een speciaal bier tot een goed glas

wijn, een lekker hapje en leuke muziek!!

Met regelmaat live muziek.

De Sillestraat 1, 2593 TS  Den Haag

Café Locus 
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Maar juist omdat we allemaal anders denken, komen er

ook verschillende ideeën naar boven over hoe we elkaar

kunnen helpen in deze tijd. En dat is mooi om te horen.

Zo wordt er op de app Nextdoor door verschillende buurt-

genoten aangeboden om de ouderen en hulpbehoevenden

in onze wijk te helpen. Dat kan zijn met boodschappen,

kleine klusjes of gewoon even bellen en praten met ie-

mand, want juist in deze periode van afstand houden is de

behoefte aan contact met elkaar heel groot.

Ouderen kunnen bij lokale winkels en supermarkten 's och-

tends het eerste uur winkelen zonder de drukte van haas-

tige, jongere mensen om zich heen. En er worden ook

kleine concerten aangeboden op verschillende social me-

diakanalen; mensen dagen elkaar uit om iets kunstigs te

maken, dat te fotograferen en naar elkaar op te sturen. Je

maakt iets moois en je blijft met elkaar in contact.

Maar heeft u geen toegang tot het Internet, en ligt er bij u

geen folder in de bus met informatie over waar hulp te

halen is, dan kunt u op de volgende telefoonnummers te-

recht met uw vragen.

Burenhulp Haagse Hout,

voor hulp bij het dage-

lijkse leven: 070-2052500.

Voor Welzijn, via wijkcen-

trum Mariahoeve: 070-

2052450, tussen 09:00 en

17:00 uur.

Rode Kruis, 070-4455888,

speciaal voor ouderen en

zieke mensen die vragen

hebben over het coronavi-

rus.

RIVM, voor iedereen die

specifiekere vragen heeft

over het coronavirus:

0800-13351.

Of misschien heeft u gewoon even behoefte om een

praatje te maken met iemand, omdat u uw ei kwijt wilt,

dan kunt u bellen met De Luisterlijn: 070-3454500

Zij staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar

met een luisterend oor.

Maar bent om wat voor reden aan huis gebonden en heeft

u een vraag waar een oplossing bij nodig is, dan kunt u te-

recht bij 088-7878901, dat is het nummer van de Vraagel-

kaar-inspiratiecoaches en zij zijn op werkdagen bereikbaar

van 08:00-17:00 uur.

Met deze informatie zijn er vast weer wat mensen gehol-

pen en ondertussen hoop ik dat we voor elkaar blijven zor-

gen en hier en daar een extra oogje in het zeil blijven

houden.

Bezuidenhouters helpen elkaar
“Het is allemaal zo raar”, hoor je de mensen zeggen. En dat klopt want niemand heeft dit ooit meege-

maakt; dus we zitten allemaal in hetzelfde onbekende schuitje. De een is wat onrustiger dan de ander

en dat mag, zolang je elkaar daarin maar respecteert. Je kunt gewoon niet verwachten dat we alle-

maal hetzelfde reageren op een situatie als deze.

Tekst: Esther Nijhoff, Foto: Willem Verheijen



www.diamanttheater.nl

Dubbelgangers - Theater Rast
Theaterzaal | za 19 sept | 20:15 uur

Dirk Scheele
Theaterzaal | zo 27 sept | 14:30 uur

Scotland's Story - Rapalje
Theaterzaal | za 10 okt | 20:15 uur

Middelbare Meiden
Theaterzaal | za 24 okt | 20:15 uur

Sjaak Bral - Try-out Vaarwel 2020

Theaterzaal | za 31 okt | 20:15 uur

Mijn Zwervend Hart - Nadja Filtzer
Theaterzaal | vr 27 nov | 20:15 uur

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

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

bezuidenhut Speel-O-Theek

Vrijwilliger worden?

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat

Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl
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Stil in de wijk
De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact, ook in Bezuidenhout. In de altijd gezellig drukke The-

resiastraat heerst serene rust, zelfs op het drukste moment van de dag. Bedrijven als zonnestudio’s hebben

hun deuren gesloten. En ook de horecazaken zijn dicht, terrassen weggehaald en stoelen opgestapeld. Bij su-

permarkten en andere winkels geldt een toegangsbeleid: er mogen maar een paar mensen tegelijk naar bin-

nen. Speeltuinen zijn verlaten. Een horecagelegenheid stalde zijn voorraad uit, wijkbewoners mochten de

spullen gratis meenemen. De Bezuidenhut op het Spaarwaterveld en het wijk- en dienstencentrum zijn tot

nader order gesloten. (Foto’s: Willem Verheijen en Leo Leeflang)



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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Eerder was het de bedoeling dat het tijdelijke parlementaire com-

plex nog dit jaar in gebruik zou worden genomen. Maar door een

wisseling van de architect die het Binnenhof onder handen gaat

nemen, lopen de voorbereidingen vertraging op. Het leveren van

het vele materiaal voor de verbouwing kan daardoor pas in 2021

plaatsvinden. Zolang de renovatie van de historische gebouwen

niet begint, blijft de Tweede Kamer op het Binnenhof. De overige

bewoners van het Binnenhof verhuizen naar andere locaties: de

Eerste Kamer en de Raad van State vestigen zich aan het Lange

Voorhout/Kazernestraat (het oude gebouw van de Hoge Raad), en

het ministerie van Algemene Zaken (het kantoor van de premier)

verhuist naar het Catshuis.

Het werk aan B67 gaat in rap tempo door. Er is weinig van te zien

door de hoge schuttingen die het zicht op het gebouw ontnemen,

maar de foto’s van het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van het

pand, geven een aardig inkijkje. Aan de kant van het Centraal Sta-

tion, aan het Anna van Buerenplein, wordt de publieksingang

voor de Tweede Kamer gebouwd. De plenaire vergaderzaal komt

in wat destijds de Van Kleffenszaal heette en wordt een kopie van

de huidige zaal aan het Binnenhof. Ook worden zalen voor com-

missievergaderingen gebouwd, restaurants, ruimtes voor fracties

(Kamerleden en hun medewerkers), voor de griffie en voor de par-

lementaire pers. Ook het internationaal perscentrum Nieuws-

poort met zijn sociëteit en persconferentiezalen verhuist naar

B67.

Voor de totale renovatie van het Binnenhof, noodzakelijk wegens

achterstallig onderhoud, is een half miljard euro uitgetrokken, in-

clusief de kosten van verbouwing van de tijdelijke huisvesting

aan het Lange Voorhout, het Catshuis en de Bezuidenhoutseweg.

De verwachting is dat de verbouwing 5,5 jaar gaat duren. Daarna

keren de tijdelijke bewoners terug naar het Binnenhof.

In totaal verhuizen enkele honderden mensen van het centrum

naar Bezuidenhout, waar zij niet alleen werken maar ook consu-

meren en hun inkopen zullen doen. Een welkome klandizie voor

de ondernemers in onze wijk, met name voor de winkels in de

Theresiastraat, op loopafstand van het nieuwe Kamergebouw.

Het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg wordt verbouwd om het

pand gereed te maken voor de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer. Winkeliers en horecabedrij-

ven in de Theresiastraat zien verlangend uit naar de komst van de politici, Kamermedewerkers en jour-

nalisten, die – zo wordt verwacht – voor een behoorlijke omzetstijging zullen zorgen. De verhuizing van

het Binnenhof naar B67, zoals het oude ministerie in het taalgebruik van politiek Den Haag wordt ge-

noemd, staat gepland voor de nazomer van volgend jaar (2021).

Tekst: Jos Heymans, Foto’s: Rijksvastgoedbedrijf en Willem Verheijen

Wachten op de komst van de politiek

Art Impression van de ingang van het tijdelijk Tweede Kamergebouw. ©Rijksvastgoedbedrijf/Zecc Architecten

Verscholen achter schuttingen wordt de huisvesting van de Tweede Kamer

gerealiseerd.
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Bij ‘Begeleiden & Rijden’ gaat het altijd om 1-op-1-vervoer dat

vooraf is afgesproken. De chauffeurs zijn vrijwilligers (vaak uit

de buurt) die met hun eigen auto het vervoer regelen. Kleine rit-

jes in de wijk, maar ook grotere afstanden zijn mogelijk. Het ta-

rief binnen een stadsdeel is 5 euro voor een retour binnen een

uur. Voor ritten buiten het stadsdeel wordt een kilometervergoe-

Begeleid vervoer voor 60-plussers
‘Begeleiden & Rijden’, zo heet de dienst die aangeboden wordt

aan hulpbehoevende senioren: betaalbaar vervoer, waarbij de

nadruk ligt op het begeleiden van de senioren. Dit project richt

zich op mensen die het niet meer lukt om gebruik te maken van

openbaar vervoer, wijkbus, AV 070 of de Regiotaxi. De chauf-

feurs bieden begeleiding op de plaats van bestemming.

ding van 0,40 euro per kilometer gerekend. Eventuele par-

keerkosten zijn uiteraard ook voor rekening van de vervoerde

persoon. Om gebruik te maken van deze vervoersdienst, moet

u eerst lid worden van “Begeleiden & Rijden’ (10 euro per

jaar). 

De dienst is er voor mensen die in het stadsdeel Haagse Hout

wonen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en opties?

Neem dan contact op met de medewerkers van ‘Begeleiden

& Rijden’, tel. 070-2052500 (bereikbaar op werkdagen tussen

9-12 uur).

‘Begeleiden & Rijden’ is onderdeel van het Vrijwilligerspunt

Haagse Hout (dat weer is opgezet door ‘Voor Welzijn’). Bij het

Vrijwilligerspunt kunt u ook terecht met vragen over vrijwilli-

gerswerk en de Burenhulp Haagse Hout: Esther de Groen, tel.

070-2052500, kan u hier meer informatie over geven.

Het Haags Steunsysteem helpt mensen 
met een psychische beperking
Het Haags Steunsysteem (HSS) ondersteunt al vele jaren mensen met een psychische beperking bij hun vragen over bijvoorbeeld

vrijwilligerswerk, opleiding, dagbesteding en hobby. Het motto van HSS is: ‘Samen weet je meer dan alleen’. In de verschillende

Haagse stadsdelen heeft HSS daarom zogenaamde ‘Werktafels’, waar mensen met hun vraag terecht kunnen. De Werktafel voor

Mariahoeve, Benoorden- en Bezuidenhout, Voorburg en Leidschendam vindt één keer per maand plaats in WDC Mariahoeve aan

de Ivoorhorst. De Werktafel is een netwerk van professionals, vrijwilligers en mensen met eigen ervaring in de psychiatrie, die

meedenken over mogelijke opties die uw vraag beantwoorden. Een afspraak maken om uw vraag te bespreken is ook mogelijk.

De community Ongekend Haags

‘Ongekend Haags’ maakt deel uit van het steunpunt. Het is een onafhankelijke community voor en door mensen met een psychia-

trische achtergrond: een sociaal netwerk om elkaar te ontmoeten, te informeren, te steunen en te inspireren. De redactie bestaat

uit een enthousiaste groep vrijwilligers uit de doelgroep. Er worden op de uitgebreide en overzichtelijke site van het Haags Steun-

systeem regelmatig items geplaatst over zaken die de redactie en de lezers bezighouden. Uiteindelijk is een en ander erop gericht

dat eenieder op een gelijkwaardige manier meedraait in onze samenleving. Ongekend Haags is ook actief op Facebook.

Nieuwsgierig geworden of heeft u een vraag voor de Werktafel? Dan kunt u terecht op de website www.haagssteunsysteem.nl .

U kunt ook bellen met Betty van der Zande op 06-22285029.

Bezuidenhout-West Nieuws

Wijkcentrum BZHW heeft nieuwe muurschildering

In februari heeft het wijkcentrum een nieuwe muurschil-

dering gekregen. Afgebeeld is een deel van de activiteiten

die je binnen kunt doen. Maar ook een trein, omdat Bezui-

denhout-West aan één kant begrensd wordt door het

spoor. 

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het wijkcen-

trum voorlopig gesloten. We hopen uiteraard dat alles

vanaf juni weer normaal wordt en dat alle activiteiten dan

weer met volle energie opgepakt kunnen worden.
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Ondanks de gure weersomstandigheden

was het wijkcentrum op zaterdag 22 fe-

bruari redelijk gevuld voor de aftrap van

de nieuwe wijkvereniging. Er was een

mooie rap van een enthousiaste meiden-

groep en wethouder Saskia Bruines gaf in

een toespraak aan blij te zijn dat er nu een

officieel aanspreekpunt namens de bewo-

ners is voor de gemeente. Ook onthulde zij

samen met Johan Vogelaar - de voorzitter

van onze wijkvereniging BZHW - de recent

gebouwde website, waarop veel informa-

tie over Bezuidenhout-West te vinden is:

www.bzhw.nl. De aanwezigen moesten

even naar buiten voor een officieel aftrap-

moment door de wethouder en de voorzit-

ter (zie foto), alvorens men zich op een

pubquiz over de wijk kon uitleven. In aan-

loop naar 22 februari zijn er op de toe-

gangswegen naar onze wijk een tweetal

fraaie posters geplaatst om de bewoners

erop te wijzen dat óók zij vanaf 22 februari

hun plannen voor besteding van het wijk-

budget van 20.000 euro konden indienen

(zie foto). 

Op 3 maart is, bij de grootse 75e herden-

king van het bombardement op Bezuiden-

hout in 1945, ook door twee bestuursleden

van de Wijkvereniging BZHW een krans

gelegd namens de wijk bij het herinne-

ringsmonument voor de slachtoffers. 

Helaas zijn in de loop van maart vanwege

de coronacrisis alle vergaderingen en bij-

eenkomsten stil gelegd. Wel wordt er re-

gelmatig op onze website een update

gegeven over de virusuitbraak. 

Wijkvereniging BZHW: de kick-off
Het bestuur van de nieuwe wijkvereniging Bezuidenhout-West (BZH-W) is sinds november aan de slag gegaan.

Een nieuw logo en een nieuwe website zijn ontwikkeld, mede dankzij onze wijkbewoonster Cynthia Telting. 

De officiële oprichting via de notaris heeft plaatsgevonden, een bankrekening is geopend en aan het jaarplan

2020 is gewerkt. 

Bezuidenhout-West Nieuws

NL-Doet ging niet door

Wijkvoorzitter Johan Vogelaar en wethouder

Saskia Bruines openen de nieuwe website.

Het wijkbudget van 20.000 euro gaat naar het

project dat de meeste stemmen van de bewo-

ners krijgt.

Op 13 maart zouden ongeveer 80 kinderen van

kindercentrum Wondersteboven het Jan van

Riebeekplein en het Haags Hopje opsieren met

bloeiende plantjes. Vanwege het coronavirus

ging dit niet door. Het bedrijf dat de planten

heeft geleverd, heeft ze nu zelf geplant. Het

plein ziet er nu toch weer gezellig uit. Veel

dank aan het bedrijf!

Samen met buren een auto delen
Staat jouw auto ook vaak stil? En zou je graag minder geld kwijt zijn aan de auto?

Heb je graag meer ruimte in de straat? Het delen van auto’s wordt steeds populair-

der. Delen van auto’s kan nu ook in de vorm van een coöperatie, zodat je zelf de

touwtjes in handen houdt. Als bewoner word je lid van een ‘deelauto-coöperatie’. Een

coöperatie bestaat uit minimaal 15 buurtgenoten die samen bijvoorbeeld vijf auto’s

leasen en daarvan de kosten delen.

Met een aantal mensen een auto delen heeft allerlei voordelen:

n      Een auto delen is meestal goedkoper dan zelf een auto bezitten

n      De parkeerdruk in de wijk neemt af

n      Coöperatie-auto’s hebben een vaste parkeerplaats in de buurt

n      De coöperatie least de voertuigen die de leden zelf kiezen

n      Geen gedoe met wegenbelasting, verzekering en onderhoud

n      En ook mooi meegenomen: je leert andere wijkbewoners kennen.

De organisatie die het delen van auto’s begeleidt en coördineert heet DEEL. Op de

website www.wijzijndeel.nl, kun je alles nalezen en een indruk krijgen van wat het

kost. Kijk voor actuele informatie ook op www.bzhw.nl, de website voor Bezuiden-

hout-West.

Er moet uiteraard nog het een en ander gebeuren voordat zo’n coöperatie echt aan

de slag kan. Initiatiefnemer Rob Potgiesser zoekt enkele enthousiaste buurtbewo-

ners die de coöperatie helpen opzetten. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen

met Rob via: rjpotgiesser@outlook.com.
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Indrukwekkende herdenking bombardement

Op 3 maart was het 75 jaar geleden dat Bezuidenhout door de Britten bij vergissing werd gebombardeerd. Elk jaar wordt deze gebeurte-

nis, waarbij ruim 500 doden vielen, herdacht bij het monument van Juliana van Stolberg. Deze keer werd aan die herdenking, in het kader

van 75 jaar vrijheid, extra luister gegeven. Namens het kabinet legde minister Arie Slob van Onderwijs een krans, evenals de burgemees-

ters van Voorburg-Leidschendam en van Wassenaar. De Haagse burgemeester Johan Remkes hield een toespraak. Vanuit de wijk werden

bloemen en kransen gelegd door de Stichting 3 maart ’45, het wijkberaad, de kerken in Bezuidenhout, de wijkvereniging Bezuidenhout-

West, de bedrijven in Bezuidenhout/Beatrixkwartier, de winkeliers en het ROC Mondriaan. Ook de Nederlandse Strijdkrachten en de

brandweer van de Veiligheidsregio Haaglanden gaven acte de présence. Kransleggers werden geëscorteerd door overlevenden of nabe-

staanden van het bombardement. Leerlingen van de vier basisscholen in de wijk plaatsten rond het monument de naambordjes van de

slachtoffers van het bombardement. De herdenking werd muzikaal omlijst door de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers.

Foto’s: Koen de Lange

Scouting Haagse Hout en wijkbewoners brengen een eerbetoon

bij het beeld van Juliana van Stolberg.

De ceremonie startte met het plaatsen van de 3maart45-kaars ter ere van 

de ruim 530 slachtoffers, geplaatst door voorzitter Lia van den Broek en 

ooggetuige mevrouw Van de Ven-Landzaat. 

Kinderen van de basisscholen uit Bezuidenhout en het Christelijk 

Lyceum Zandvliet leggen bloemen, samen met ooggetuige 

mevrouw Van der Werff-Van Boxmeer. 

Burgemeester Remkes van Den Haag legt samen met 

ooggetuige de heer De Kwaasteniet een krans. 



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 2 0 27

Bij zijn geboorte op 3 februari 1851 in Coevorden had de

kleine Johannes van Heutsz het soldatenbloed meegekre-

gen van zijn ouders, stammend uit een militair geslacht van

aanzien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Johannes

koos voor een militaire loopbaan, waarin hij snel promotie

maakte. Als 2e luitenant, 22 jaar jong, wilde hij in 1873 naar

Nederlands-Indië. Het Nederlandse koninklijke bewind, dat

het tot dan nog onafhankelijke Atjeh wilde annexeren,

plaatste hem in dit gebied. Door zijn bekwaamheid als offi-

cier en zijn onverschrokken optreden onderscheidde hij zich

in de strijd tegen de Atjeeërs, die inmiddels een guerrilla-

oorlog waren begonnen.

In 1881 ging hij naar Nederland voor een opleiding tot staf-

officier aan de Krijgsschool en keerde acht jaar later naar

Nederlands-Indië terug om daar orde op zaken te stellen.

Toen dit niet lukte, ging hij naar Batavia om het koloniale

bewind daar duidelijk te maken dat er maar één weg was:

krachtig aanvallend optreden. Daarom werd Van Heutsz in

1898 benoemd tot generaal en gouverneur van Atjeh. In

deze dubbelfunctie lukte het hem - na een bloedige strijd -

in 1904 het sultanaat nagenoeg te onderwerpen aan het

Nederlandse gezag.

Na de voltooiing van de ‘pacificatie’ van Atjeh vertrok Van

Heutsz naar Batavia, waar hij werd benoemd tot gouver-

neur-generaal en was daarmee verantwoordelijk voor het

bewind over geheel Nederlands-Indië. Met steun van de mi-

litair bestuurder Hendrikus Colijn (1869-1944), de latere an-

tirevolutionaire minister-president, wist hij het

Nederlandse gezag in alle buitengewesten te bestendigen.

Roosenboom was vreedzamer

Hoewel hij net als Van Heutsz carrière in het leger had ge-

maakt en als taak had de buitengewesten onder Neder-

lands gezag te brengen, was de aanpak van Willem

Rooseboom vreedzamer van aard. Hij werd in 1843 in Am-

sterdam geboren uit een bankiersfamilie. Van 1884 tot 1891

zat hij voor de Liberalen in de Tweede Kamer. In zijn mili-

taire carrière klom hij al snel op tot luitenant-generaal en

werd in 1899 benoemd tot gouverneur-generaal van Neder-

lands-Indië. Terwijl Van Heutsz nog bezig was Atjeh te on-

derwerpen, hield Willem Rooseboom zich bezig met het

onder Nederlands gezag brengen van de andere buitenge-

westen. In 1904 droeg hij de bewindvoering van geheel Ne-

derlands-Indië over aan Van Heutsz.

Terug in Nederland hield Willem Rooseboom zich voorna-

melijk bezig met het schrijven van romans onder het pseu-

doniem Henry Raloff. Hij overleed op 6 maart 1920 in Den

Haag. 

Officieel wordt deze Nederlandse krijgsman aange-

duid met het predicaat ‘Pacificator’ (Vredestichter)

van het eeuwen oude sultanaat Atjeh op het Indo-

nesische eiland Sumatra. Gezien echter zijn geweld-

dadig en niets ontziend optreden tegen de

oorspronkelijke bewoners, is hij in de ogen van de

voorvechters van mensenrechten echter een ‘brute

onderdrukker’.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers 

In de hoek van Bezuidenhout tussen de Carel Reinierszkade en de IJsclubweg raken de Van Heutszstraat en de

Rooseboomstraat elkaar kruiselings aan. Zij dragen de namen van twee bewindvoerders van het voormalige 

Nederlands-Indië, die een tijdje samen maar ieder ook apart en op hun eigen manier het gezag van de 

Nederlandse regering over deze kolonie verstevigden.

Johannes Benedictus van Heutsz, 
vredestichter maar ook brute onderdrukker

Johannes Benedictus van Heutsz (1851-1924)
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MOTORFIETSSTALLING IN BEZUIDENHOUT



Duurzaam Bezuidenhout

Je hebt cadeaus en cadeaus. Zo kreeg Joey Brouwer ander-

half jaar geleden van zijn ouders voor zijn verjaardag een

groendak als geschenk. Zijn vader en moeder zijn namelijk

zeer begaan met de natuur en het milieu. En omdat ze in

hun woning aan de Hendrik Zwaardecroonstraat al tal van

duurzame maatregelen hadden getroffen, vroegen ze zich

af wat kunnen we nog meer doen? Toen zoon Joey met zijn

gezin van een lange vakantie terugkwam, trof hij een

groendak aan op zijn kantoortje aan de Moucheronstraat.

Brouwer is blij met z’n cadeau, een dak dat is begroeid met

sedum. “Het dak ziet er niet alleen mooi uit - elk seizoen is

het anders, nu is het bijvoorbeeld helemaal rood. Maar,

omdat het dak zo goed isoleert, is het ook binnen in de

winter lekker snel en langer warm en in de zomer minder

heet. Een ander voordeel is dat duiven en katten die bodem

van vetplanten maar niets vinden. Duiven bijvoorbeeld stij-

gen gelijk weer op als ze op het dak landen. Nee, ook van

meeuwen hebben we geen last”.

Het groendak van Brouwer meet 30 vierkante meter. Op de

rekening die hij tevoorschijn haalt, staat een bedrag van

2031 euro. Daar gingen uiteindelijk nog de subsidies van de

gemeente en het Hoogheemraadschap (in totaal 1.326

euro) en de btw-aftrek (21 procent) voor zijn groentewinkel

vanaf. Een investering die loont, meent hij. “Ik kan het ie-

dereen aanbevelen. Je snijdt jezelf in de vingers als je het

niet doet”. Daarbij wijst hij niet alleen op de voordelen,

maar ook op de toegevoegde meerwaarde voor je huis bij

verkoop. “Als ik dit eerder had geweten, had ik ook een

groendak onder mijn zonnepanelen laten leggen, want dat

scheelt weer in de opbrengst van je panelen”.

Voor een betere wereld

Naast een groendak en zonnepanelen, heeft Brouwer ook

geïnvesteerd in dubbelglas én een warmtepomp. Hij schat

dat hij in drie jaar tijd op een investering van ongeveer

15.000 euro voor 9.000 euro aan gas, elektriciteit en water

heeft bespaard. Hij noemt het een sport om via de app van

zijn energieleverancier te lezen hoeveel hij bespaart. Het fi-

nanciële gewin staat echter niet voorop. Hij doet het - een

aardje naar zijn vaartje - naar eigen zeggen vooral uit idea-

lisme, voor een betere wereld, en daarbij gaan de kosten

soms voor de baat uit. “Mijn vrouw en ik kiezen ervoor om

hard te werken en goed te leven. Met sparen zijn wij niet zo

bezig”. 

Dat ‘hard werken’ brengt het gesprek op de coronacrisis en

de gevolgen voor zijn groentezaak. Brouwer noemt het een

‘pittige periode’. De werkdagen beginnen vroeger en eindi-

gen later. Door de extra bestellingen is hij vaak pas om

19.30 uur thuis. Zijn dochtertje van 4,5 vraagt dan wel eens

‘waar ben je altijd?’. Omdat opa en oma nu niet kunnen op-

passen en de kinderopvang dicht is, werkt zijn vrouw, die

ook een eigen bedrijf heeft, veel thuis. Tegelijkertijd heeft

hij te maken met personeel dat bang is; niet alleen voor be-

smetting, maar ook voor mensen die vinden dat de regel

‘maximaal 2 klanten in de zaak’ niet voor hen geldt. Dat

zijn mensen die hij normaal nooit in zijn zaak ziet, maar die

nu, omdat bij de supermarkten bij wijze van spreken de ei-

eren op zijn, bij hem aan het hamsteren slaan. Daar staat

tegenover dat trouwe klanten hun vaste groenteman gere-

geld een steuntje in de rug geven met een fles wijn, een

bosje bloemen en zelfs een lunch. Uit de betrokkenheid van

dat soort lieve mensen put Brouwer de energie om door te

gaan. 

Meer informatie over groendaken: 

https://bezuidenhout.nl/duurzaam/

Joey Brouwer: 

‘Een groendak, ik kan het iedereen aanbevelen’

Joey Brouwer van Joe’s Shop houdt van eerlijke en duurzaam ge-

teelde producten in zijn groentewinkel. Maar ook thuis heeft hij

flink geïnvesteerd in duurzame maatregelen. Alhoewel, het

groendak op zijn kantoor is een cadeau.

Tekst: Fred Geelen/werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
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Joey Brouwer is blij met zijn groendak. 



Theresiastraat 43 - 2593 AA Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl
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We are there for each other

In March many of us found ourselves suddenly in a very unusual situa-

tion. The schools closed, many of us started working from home, and

as if suddenly having to share your office space with your significant

other or to homeschool your kids was not stressful enough, we kept

hearing the worrying news about the spread of COVID-19 in the Ne-

therlands. 

While we are waiting for the situation to improve, we are facing all

kinds of practical issues and have to deal with anxiety and uncertainty.

Being away from our closest ones, we are worried for our families back

home and many of us can feel the lack of our support net more than

ever.

But few days into the new situation, we started seeing acts of kind-

ness everywhere. Strangers offering their help to those in need, be it

grocery shopping, a conversation keeping the safe distance or simply a

video chat. 

The Hague Help Corona Virus Isolation Facebook group is just one of

many examples. It started with an expat from Germany Elena Mertel

posting an offer to help people in her neighborhood. Soon she was

overwhelmed by hundreds of help offers from other people. That’s

when Andreea Holwerda from Romania saw the post and had an idea

to create a group to connect and coordinate the volunteers.

When the group reached 1000 members, Elena and Adreea thought it

would be more efficient to have coordinators for each district in the

city. Now the group covers practically the entire The Hague (Bezuiden-

hout too!). “It’s heartwarming to see that people from different social

backgrounds and cultures are enthusiastic to help in any way they can,

even while facing their own challenges,” says Andreea. 

Right now the group is not only limited to English speaking expats or

Dutch, their list of volunteers covers 32 languages. “Language might

not be a problem when it comes to grocery shopping, but we also

wanted to connect people who might feel lonely or slightly anxious by

offering friendly phone calls or similar,” says Andreea. “In this case it

might be nice to connect with someone who speaks the same langu-

age as you.” 

The group cooperates with the municipality, different NGO’s and el-

derly homes, and distributes fliers with phone numbers for people

who are not using internet. “We are happy to see how many requests

could be matched with volunteers already. And what we like most, is

that people share other initiatives, inspirations and general feedback,”

says Andreea. 

This is only one of the examples of kindness and support we’ve seen

around Bezuidenhout. From the start, Joe’s vegetable shop offered a

special shopping slot for the elderly and vulnerable between 10.00 and

11.00, Nextdoor Bezuidenhout app is full with offers to help and you

can find all necessary information about the crisis and all kinds of

practical support on the Bezuidenhout municipality website, who also

offers its services in English. 

Short
■ ■ ■ The cultural festival De Beleving, which

was to take place on 13 June in Park Vlas-

kamp, will not take place due to the corona

measures. The organization has moved the

event to the summer of 2021. A final date has

yet to be set.

■ ■ ■ The free market on the Spaarwaterveld

on King's Day is also not going ahead. The

district council is investigating whether it is

possible for this event to take place in the au-

tumn.

■ ■ ■ The Hague Municipal Archives has star-

ted an online homework project. It wants to

make 500,000 family cards available digitally

from the population register (period 1913-

1939). For this purpose, the help of the inha-

bitants of The Hague is enlisted. Anyone who

wants to participate in this project from

home can report via the website www.vele-

handen.nl

■ ■ ■ Information from the municipality of

The Hague about everything related to the

corona virus can be found on

https://www.denhaag.nl/bestuur-en-organi-

satie/coronavirus-1.htm

■ ■ ■ The municipality will make free yellow

garbage bags available to residents in areas

where the garbage is still collected in bags

until 1 October. The yellow bags are firmer, so

they cannot be picked open by seagulls. The

bags can be picked up at the district office,

Loudonstraat 95.

■ ■ ■ The Liduina school in the Amalia van

Solmsstraat celebrates its 100th anniversary.

On Saturday 16 May, it was planned to hold a

large reunion for former pupils and current

and former employees. The corona measures

can't go through with that. For up-to-date in-

formation, you can consult the website

www.reunieliduina.nl

For more news check 

www.bezuidenhout.nl



            

 

   

 

 

            

 

   

 

 

            

 

   

 

 

            

 

   

 

 

            

 

   

 

 

            

 

   

 

 

oning VW

            

 

   

 

 

erkopen? V

            

 

   

 

 

            

 

   

 

 

            

 

   

 

 

            

 

   

 

 ls dk oB

o N.redre ve jnepelh

dasiatgrn et eceird

emmue nr doos veiK

i
g 

Op zoek 
W

 zoek 
oninW

lp n oas dnk oeozeB

            

 

   

 

 If kebFlaall

r oel wraa mkaarpsf anee ggo

e r joon vaate s. Wkerpsegseiv

zegna: LraalekaM mVn Nér ée

h
p

 naar een won
 V

 naar een won
erhuren?ng V

nIf  okooebacF, ln.aalzegnal

            

 

   

 

 !t

?neretnëi

nr eaale k

nal. Plaaz

ning?ni
?

!amragts

            

 

   

 

 

            

 

   

 

 

            

 

   

 

 

Schenkkade 209, Den Haag                

 

   

 

 

    [070] 385 11 01    • Den Haag                

 

   

 

 

    info@langezaal.nl    • 11 01                

 

   

 

 

•langezaal.nl•l.nl                

 

   

 

 

AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND



juni 202072

31
EXPAT 
Page

Nieuwe winkels
in en om 
Theresiastraat





B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  J U N I  2 0 2 0 3

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 nr. 73, ver-

schijnt in de week van 2-9 oktober 2020.

Redactie

Jos Heymans (hoofdredactie), 

Paul van Riel, Eric Stins (eindredactie), 

Roeland Gelink, John Hermse, 

Elly Hoekstra, Mark Hoogland, 

Esther Nijhoff, Erwin van Stappershoef

Marijn Smit, Carel Wiemers

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

‘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

(070) 205 25 60

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

InhoudColofon

Op de cover
Ze staan al een tijdje leeg, verschillende winkelpanden in en om de Theresi-

astraat. Maar daar komt nu verandering in. Waar de ING zat, komt een filiaal

van Marqt; de biologische slager neemt de zaak over van de voormalige Te-

lefoonwinkel en in het oude pand van Blokker zit nu een computerzaak.

Waar vroeger op de Laan van NOI Videoland was gehuisvest, komt het po-

pulaire Koekela. De Fietsenwinkel.nl maakt plaats voor Derma2Care en in de

tabakszaak in de Theresiastraat komt een koffiespeciaalzaak. Het meren-

deel van de winkels gaat deze of volgende maand open. 

(foto’s: Koen de Lange)

En verder:

5 Tien jaar voorzitterschap beloond met een lintje

11 De koning kocht zijn schroefjes bij Van der Ham

16 Robert Jan Stips begon carrière in 

Van Heutszschool (achter het gordijn)

19 Huisartsen werken anders sinds corona

21 Monument voor vermoord Joods 

gezin Carel Reinierszkade

27 JP Coen wilde inlandse bevolking vervangen 

door Hollanders

31 Expatpagina

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.

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97
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Als ik aan kom lopen op het Spaarwaterveld staat er in de

verte een man zand van de straat te vegen. Als ik dichterbij

kom, zie ik dat het Jacob Snijders is, al tien jaar voorzitter

van het Wijkberaad Bezuidenhout en een van de drijvende

krachten achter het opknappen van het speelterrein en de

bouw van de Bezuidenhut op het veld. Geld bij elkaar sprok-

kelen, een architect vinden, soebatten bij de gemeente: het

lukte allemaal en jaren later is het natuurlijk ook een kleine

moeite om wat zand weg te vegen dat vanuit een speelplek

op de stoep terecht is gekomen.

We hebben afgesproken in ‘de Hut’, binnen hangt nog de

lucht van een verse verfbeurt, dus nemen we plaats op het

terras, met uitzicht op het speelveld. Een aangewezen plek

voor de man die de afgelopen tien jaar de drijvende kracht

was achter veel initiatieven in de wijk: de Bezuidenhut duikt

regelmatig op in het gesprek als Snijders een voorbeeld

zoekt van zaken waar hij trots op is, maar ook als voorbeeld

van zaken die hem nog steeds dwars zitten. En dat heeft

vooral met de gemeente Den Haag te maken, een niet te

vermijden vriend, maar vaker dan hem lief is een blok aan

het been. Heeft hij alvast een tip voor zijn opvolger over de

omgang met het Spui, zoals Snijders het stadhuis soms

noemt? “Visie”, antwoordt hij na enig nadenken. En nog-

maals: “Visie.”

Wat bedoel je daarmee?

“Ga een paar maanden bekijken hoe het in elkaar zit, heb

dan visie op datgene wat je aangetroffen hebt en waar je

naartoe wil en houd je daaraan vast. Volg dat spoor. Bijt

Tien jaar voorzitterschap beloond met een lintje

Hij is nog niet helemaal klaar met zijn werk als voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout, maar Jacob Snijders kreeg

wel alvast een lintje voor zijn inspanningen. De Ridder van Oranje Nassau pakte het de afgelopen tien jaar wat zakelijker

aan. ”Betere communicatie met je klanten en je klanten zijn je bewoners.”

Tekst: John Hermse, Foto’s: Koen de Lange



Café Locus elke dag het gehele jaar in

kerstsferen voor een gezellige borrel

van een speciaal bier tot een goed glas

wijn, een lekker hapje en leuke muziek!!

Met regelmaat live muziek.

De Sillestraat 1, 2593 TS  Den Haag

Café Locus 
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vast. Toen ik met de Hut kwam, begonnen ze ook hard te la-

chen. En nu staat het er verdomme. Houd vast aan je visie

en in dit geval was de visie: we willen wat voor de jeugd.”

Wat was dan je eigen visie toen je in 2010 begon als voor-

zitter?

“Ik had wat er in de wijk gebeurde niet zo gevolgd, druk met

carrière en gezin, maar toen ik besefte dat andere mensen

jarenlang voor mijn belangen hadden geknokt, vond ik dat

ik misschien wat terug kon geven. Maar toen ik voorzitter

werd, heb ik wel gezegd dat ik het werk in het Wijkberaad

wil kneden naar wat ik denk dat beter is. Ik wilde er dan wel

een beetje een bedrijfsmodel overheen laten vallen.” 

Wat bedoel je met bedrijfsmodel?

“Betere communicatie met je klanten en je klanten zijn je

bewoners. Daar doe je het voor, die belangen behartig je,

dus dan moet je heel goed communiceren wat je allemaal

doet en wat er gebeurt in je wijk. De communicatie was erg

slecht. Als ik niks weet, dan weet de rest van Bezuidenhout

ook niks. Er was wel een krant, met goede bedoelingen,

maar dat was maar vier bladzijden in zwartwit.”

Je hebt het over kneden. Wat moest je dan kneden?

“Er heerste een mentaliteit van reageren: er komt een plan

van de gemeente, dat is niet goed, daar zijn we tegen. Ik

dacht: je kunt beter aan de voorkant zitten, bij de planvór-

ming, dan hoef je ook niet naderhand te zeggen dat je

tegen bent. Ga aan tafel, ga communiceren en ga invloed

uitoefenen op de planvórming.

De financiën konden ook echt anders. Zorg dat je wat meer

onafhankelijk wordt van de gemeente. Anders hang je aan

de leidraad van de subsidie. Als je dan een keer ‘nee’ zegt,

loop je weer een risico met de politiek. Als je onafhankelijk

bent, hoef je winst niet terug te storten, dat willen we in

eigen beheer houden om zelf dingen te gaan doen. Dat gold

ook voor de Hut. Er was niet meer dan een veld met een

wipkip en een oude zeecontainer. Ik was erachter gekomen

dat we achterlopen met speelgelegenheid in de wijk. Maar

vanuit de gemeente kwamen veel ditjes en datjes en het lag

allemaal moeilijk. Nou dan doen we het zelf. We kregen

280.000 euro bij elkaar, dat is serieus geld, maar dat is van

ons, van jou en mij. Het kan, als je maar wilt en als je maar

doorzet.”

Je komt uit het bedrijfsleven, had een eigen bedrijf, wilde

een bedrijfsmatig model. Ben je dan als voorzitter een soort

zakenman voor de wijk geweest?

“Nee, nee, nee, ik heb me nooit als zakenman beschouwd,

dat ben ik ook niet. Een zakenman heeft misschien een bij-

klank, maar zo heb ik me nooit gevoeld. Het gaat om een za-

ke-lij-ker aanpak, niet als een zakenman.”

Maar je moest wel vaak met projectontwikkelaars werken

bij nieuwbouwprojecten in de wijk. Hoe pak je dat wat za-

kelijker aan?

“Bij de ontwikkeling van het oude belastingkantoor aan de

Laan van Nieuw Oost-Indië kwam de projectontwikkelaar

met een tekening waaruit bleek dat het allemaal een etage

hoger zou worden. Ik zeg: ‘Dan heb je twee keuzes. Of je
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gaat de komende jaren hand in hand met mij mee naar de

Raad van State en we horen het over drie, vier jaar wel. Of

je gaat terug naar je architect en je zegt: misschien moet

die etage er effe af.’ En dat gebeurde ook. Het gaat om

meedenken en nadenken.”

In dit geval ging het je niet zozeer om een hoger gebouw,

maar om een groter aantal woningen, wat ten koste zou

kunnen gaan van de leefbaarheid in de wijk, omdat meer

mensen meer druk op de voorzieningen met zich mee-

brengt. Die leefbaarheid lijkt wel de rode draad te zijn ge-

worden tijdens je voorzitterschap.

“Ja. Had ik niet verwacht. In het begin was ik vooral bezig

met het lezen van al die nota’s om erachter te komen

welke afspraken er allemaal met de gemeente gemaakt

waren. Dan kom je er niet alleen achter dat er te weinig

speelvoorzieningen zijn in de wijk, maar dat dat ook gold

voor het aantal parkeerplekken. Veertig jaar stond al in het

bestemmingsplan dat de parkeerdruk te hoog is. Wat is er

in die veertig jaar gebeurd? <stilte> Zero, niks, helemaal

niks! Nou ja, dat kan toch niet? 500 parkeerplaatsen erbij,

was de toezegging. Het probleem met de gemeente is: je

hebt ze nodig en je moet ermee samenwerken en aan de

andere kant moet je ermee vechten omdat ze niet doen

wat ze zeggen.”

Als we zijn uitgepraat en het opnameapparaat al uitstaat,

moet Snijders nog wat van het hart voor iedereen die

denkt dat hij misschien ook wel plezier had in dat gestoei

met onwillige ambtenaren. En dan gaat het weer over de

Hut. “Dat gezeik over geld, jaren soebatten, ik vind dat niet

leuk. Waarom moet iets zoveel jaar duren?”

Is het op dat vlak dan allemaal kommer en kwel?

“Het stadsdeelkantoor is fantastisch, maar daar zijn ze ook

met de handen gebonden. Als het gaat om bijvoorbeeld de

aanleg van het nieuwe riool en de herinrichting heb ik wel

de mazzel gehad dat ik onze stadsdeeldirecteur Lilianne

Blankwaard mee had.” 

Jij was een goede rechterhand van de stadsdeeldirecteur.

“En andersom. Als ik weer met iets kwam, zei ze soms: ‘Nee,

geen schijn van kans, dat gaat niet werken.’ Maar een an-

dere keer was het: ‘Dat is een goed idee. Geef me twee

weken, dan ga ik even polsen op het stadhuis, bij mijn net-

werk.’ Dus toen ik kwam met de Hut: ‘Goed plan, goed

idee.’ Daar heeft ze toen een ambtenaar op gezet om

samen met mij naar potjes te zoeken op het Spui waar we

nog uit konden graven. Lilianne ging achter projecten aan.

En daar ben ik ook diep dankbaar voor, want anders waren

er een hele hoop dingen niet gebeurd.”

Hoe komt het nou dat de gemeente zo is?

“Den Haag heeft nog een wat feodaal systeem: wat de

wethouder zegt, gebeurt. Daar heb ík dan moeite mee,

maar zo zit het nu nog een beetje in mekaar. Er zijn afdelin-

gen die nu wel snappen wat participatie is en er zijn afde-

lingen die dat absoluut nog niet op hun netvlies hebben.

‘Kan je dat woord überhaupt wel spellen?’ vraag ik me dan

af. Dan hoor je van zo’n ambtenaar, hoofd van een afdeling:

‘Participatie bestaat bij ons helemaal niet.’ Dan weten we

dat, maar dat staat wel haaks op wat de gemeenteraad wil.

Dat is toch de essentie: doe het nou samen en je hebt per

saldo een beter product. Het kost van tevoren wat meer

tijd, maar het draagvlak en het resultaat is vele malen

beter.”

En doet de wijk ook meer mee tegenwoordig?

“Ik zie in ieder geval meer mensen die mee willen doen. Als

we echt ons best doen hebben twee à driehonderd vrijwilli-

gers in plaats van die twintig waar me mee begonnen. En

je hebt gewoon de wijk op bepaalde vlakken beter zien

worden. Leuker. Lééfbaarder. Je woont er prettiger. Hoe in-

teressanter de wijk wordt, hoe meer mensen hier willen

wonen, hoe duurder de woningen worden.”

Duurdere huizen, het grote geld, veryupping, overstroom

uit het nog duurdere Amsterdam. Dat gaat toch ten koste

van de verscheidenheid in de wijk, van de arbeidersklasse

waar je zelf uit komt tot de fabrieksdirecteur uit de Em-

mastraat?

“Een wijk zal altijd in beweging blijven, het kan omhoog en

omlaag. Nou, laten we dan zorgen dat we omhooggaan. De

wijk moet ook niet vol komen te zitten met Amsterdam-

mers, maar die groeien er ook wel weer in. Ik heb ook net

een Amsterdammer naast me gekregen, die wordt wel

weer een Hagenees. 

Maar het wordt wel druk en vol en jij hamert altijd op

leefbaarheid.

“Deels ben ik blij met de bouw van nieuwe woningen, als

ze maar niet al te hoog worden, maar we mogen best ook

hier wat hebben van de opgave waarvoor Den Haag met

woningbouw staat. Wij hebben weinig sociale huurwonin-

gen in de wijk, in de nieuwbouw moeten die er wel komen.

Binnen marges vind ik dat een goede zaak. De wijk zou ook

wel wat gekleurder mogen worden. We zijn wel een volle-

dig witte wijk. Dat stukje diversiteit, vind ik mag er ook wel

een beetje bij. Iedereen mag toch in een leuke wijk wonen.” 



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

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
Voor al uw spuitwerk!
o.a. Keukens, tafels, scooters en auto’s

Ook voor laswerk en taxaties

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!

24/7 Veilig en Vertrouwd

info@vanasch.com

(070) 385 82 01

MOTORFIETSSTALLING IN BEZUIDENHOUT

Mijn hardwerkende betrouwbare hulp heeft nog tijd

over om u te helpen in de huishouding. 

Met referenties.

Telefoonnummer: 0643239349
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De zaak die Wim van der Ham in de jaren ‘50 begon, was al

snel meer dan een houthandel. Er werden ook keukenkast-

jes en dressoirs verkocht, iets wat vroeger heel normaal

was. De markt voor volledige keukens bestond nog niet,

mensen hadden een gasstel en kochten daar een koelkast

en een kastje bij. Pas in de jaren ‘80 zou de keukenmarkt

volwassen worden en toen besloot Wim van der Ham het

doe-het-zelven aan anderen te laten. 

Dat ging voorspoedig. Klanten uit de wijde omtrek kwam

op zijn keukens af en inmiddels is er naast de vestiging in

de Theresiastraat een filiaal in Zoetermeer. Daarnaast is er

een inkoopgroep die ook voor andere bedrijven werkt. De

dagelijkse leiding is nog steeds in handen van de familie;

twee dochters van de oprichter en een schoonzoon, Willem

van Capelleveen, staan aan het roer. 

Van Capelleveen kwamen in de jaren ’90 bij Van der Ham

werken en is momenteel verantwoordelijk voor de verkoop. 

We spreken elkaar in een sfeervol ingerichte showroom in

de kelder van het pand in de Theresiastraat. De tafel is van

hout, tegen de muur staan kasten en hangen voorbeelden

van het materiaal waaruit de klant kan kiezen. De koffie

smaakt prima.

“Hier is het allemaal begonnen”, vertelt Van Capelleveen.

“Toen Van der Ham begon, stond de markt in de kinder-

schoenen en vanaf het eerste moment zijn er goede rela-

ties met leveranciers opgebouwd. Daardoor kunnen we nu

iedereen bedienen, of je nu een keuken van € 5.000 of 

€ 50.000 zoekt.”

Hij weet waarover hij praat. Van Capelleveen begon zijn

loopbaan bij een concurrent, een bedrijf dat de verkoop

meer marktgericht doet. Bij Van der Ham gaat het anders.

“Wij beginnen een klantgesprek niet met de vraag wat ie-

mand te besteden heeft, om daar vervolgens precies naar-

toe te rekenen. Wij beginnen met de wens van de klant,

wat hij mooi vindt en waarom hij iets nieuws of iets anders

wil. Dan werk je aan een goede relatie en kom je met el-

kaar vanzelf uit bij de keuken en de prijs die past bij de

klant.”

Zijn verhaal wordt bevestigd door Nico Graaf, bedrijfsleider,

die er al bij was tijdens de overgang van houthandel naar

keukenzaak. Hij heeft net voor het interview nog een order

gekregen van een klant die 12 jaar eerder een keuken bij

hem had besteld. Maar nu waren ze toe aan iets anders en

zijn ze weer langsgekomen. Ze hebben samen de wensen

in kaart gebracht, een mooi ontwerp gemaakt en nu is de

order afgesloten.

En alsof hij wil laten zien dat het echt waar is, houdt hij

met een tevreden glimlach het formulier met de order om-

hoog.

“We zien dat vaak”, zegt van Capelleveen, “dat klanten bij

ons terugkomen of dat ze via-via van ons gehoord hebben.

Als klanten op die manier bij je komen, dan is dat het aller-

mooiste.”

Dankzij zijn klanten heeft Van der Ham een solide basis en

al komt er vanwege corona misschien een dipje aan, onge-

rust is Van Capelleveen niet.

“We hebben meerdere crises meegemaakt en dat kunnen

we aan. Wij schieten nooit door het dak en gaan niet door

de ondergrens.”

Van der Ham is, kortom, een bedrijf met stevige wortels,

wortels die gegroeid zijn vanuit de Theresiastraat in Bezui-

denhout.

De koning kocht zijn schroefjes bij Van der Ham

In de houthandel van Wim van der Ham aan de Theresiastraat haalde kroonprins Willem Alexander

nog schroefjes voor zijn Sinterklaassurprise. Uiteraard is de koning nog steeds welkom, maar als hij er

nu iets koopt, past het niet meer in zijn achterzak; Van der Ham is inmiddels een begrip in de keuken-

wereld.

Bedrijvenrubriek

Tekst en foto: Marijn Smit

Foto: Nico Graaf (links) en Willem van Capelleveen
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Het Haagse Bos is maar klein en de bordjes die er staan

ook. Zo klein dat sommige bezoekers eraan voorbij fiet-

sen zonder ze te lezen en dan zomaar op een pad belan-

den dat alleen voor wandelaars is bestemd. Op Nextdoor

werd erover geklaagd, waardoor een discussie ont-

brandde over het juiste gebruik van de paden in het bos.

Zelf vind ik het erg meevallen met fietsers die zich mis-

dragen of wandelaars die zich begeven op de paden

waar alleen ruiters met hun paarden mogen komen,

want dat mag ook niet. Een enkele keer neem ik zonder

paard zo’n paardepad en ik kom geen medewandelaar

tegen, en ruiters trouwens ook niet.

De borden groter maken zit er niet in en meer bordjes

bieden ook geen soelaas: bij verdere kaplust van onze

boswachters zouden er dan zomaar eens meer bordjes

dan bomen in het bos komen te staan. Ander idee: kun-

nen al die bordjes niet gewoon weg? Gewoon alles lek-

ker door elkaar laten krioelen, zoals in de binnenstad?

Shared space heet dit, gedeelde ruimte, zonder verkeers-

lichten, stoepen en vooral: zonder verkeersborden. De

straat ziet er niet meer als een straat uit, maar als een

‘verblijfsruimte’, zoals dat in shared space-jargon heet.

Daardoor gaan fietsers zich haast als vanzelf voorzichti-

ger gedragen.

Niet iedereen is er blij mee, maar mijn indruk is dat het

rond het Plein aardig werkt – met al die terrassen en

winkelend publiek jakker je daar als fietser heus niet zo-

maar doorheen –, maar in de Grote Marktstraat stukken

minder: dat blijft toch te veel een straat waar fietsers

denken dat ze op een fietspad rijden en voetgangers het

idee hebben dat ze vrijuit overal kunnen lopen. Dat

werkt dus niet.

En het Haagse Bos? Op het pad vanaf de Boslaan richting

het speelbos Robin Hood is een proef gedaan met fiet-

sers die ‘te gast’ waren op dit voetpad. Dat was te vaag,

was de slotsom. Nu staat er een bordje ‘Fietspad’ met als

onderschrift ‘Let op: voetgangers’. Werkt dit? Ik zie nooit

problemen. Zelfs op de paden die met verharding meer

als fietspaden zijn ingericht – zoals langs Huis ten Bosch

– zie ik fietsers, wandelaars en hardlopers keurig reke-

ning houden met elkaar. En op paden die geen door-

gaande routes zijn, kom ik nooit een fietser tegen.

Shared space leunt op eigen verantwoordelijkheid. Als ie-

dereen die neemt, hebben we geen opvallender borden

nodig, of nog meer borden. Kunnen we tussen het woud

van bordjes dat er al staat gewoon het bos blijven zien. 

Verkeersbordjes

Fietsen op de stoep: 

nee, dat mag niet!

Met Burgernet kunnen wijkbewoners de politie helpen bij
het opsporen van verdachten of het terugvinden van ver-
miste mensen en gestolen voertuigen. Via een sms’je of
mailberichtje op hun mobiel lezen ze wat er speelt. Het op-
lossingspercentage is hierdoor redelijk hoog te noemen,
maar het gaat hierbij wel om ernstige zaken. 

Gedacht kan worden aan een kind dat vermist wordt, een inbre-

ker of een oplichter. Het is belangrijk een goed signalement van

de dader op te geven. Let naast kleding, op tassen, vervoermidde-

len maar ook op kenmerken die niet gemakkelijk te veranderen

zijn, zoals huidskleur, ogen, haardracht, gelaatskenmerken. Meldt

u aan! De criminaliteit in onze wijk is niet verontrustend, maar

alertheid is geboden. ‘Hier komen hennepkwekerijen niet voor’ is

een vooroordeel. Het kan overal voorkomen. Men kan soms een

weedgeur ruiken of er kan zomaar wateroverlast ontstaan. Soms

lijken panden vaak onbewoond terwijl er plotseling bewoners

met volle vuilniszakken het pand uitkomen. Als het gaat om een

mogelijke hennepkwekerij, bel de politie. Wilt u dit anoniem

doen, bel dan 0800-7000. 

‘Criminelen hebben het vooral op ouderen gemunt’ is een voor-

oordeel, dat in deze wijk toch min of meer opgaat. Vaak kan men

van buitenaf aan de vitrages en potjes met planten zien dat daar

ouderen wonen. Dieven letten daar op. Houdt daarom uw woning

‘neutraal’ aan de voorkant. Bent u slachtoffer geworden, bel dan

beslist de politie. Zo kan de dader misschien nog gepakt worden.

Het algemene nummer van de politie is 0900-8844, maar bij di-

recte hulp van de politie mag u ook gebruik maken van het num-

mer 112. Ook hier is het belangrijk dan een goed signalement te

geven. 

Verbijsterd is de wijkagent over het foutieve verkeersgedrag in

winkelgebieden dat blijkbaar niet als zodanig gezien wordt: “Fiet-

sen op het trottoir! Hoezo? Mag dat niet? U bent geen zware cri-

mineel als u op het trottoir fietst, maar het is wel verboden”. 

De wijkagenten, v.l.n.r. Hans van der Linde en Ron van Ommeren.
Tekst: Hans van der Linde

Column wijkagent



Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR  Den Haag

070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

DE BARBECUE 

SPECIALIST VAN

HET BEZUIDENHOUT

Traiteurslagerij Ammerlaan

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

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
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Bezwaar kan worden aangetekend binnen zes weken na

publicatie van een besluit van een verkamering. Een be-

zwaar is gegrond als de statuten of de splitsingsacte van

een VvE verkamering expliciet verbieden. Amsterdam en

Leiden hebben al een verbod tot verkamering vanwege

overlast. In Den Haag is er ook een verbod in een aantal

buurten met goedkope woningen. En dus wijken investeer-

ders nu uit naar de duurdere buurten waar dat nog niet is

verboden.

In de Theresiastraat staan tussen de bibliotheek en de Cor-

nelis Houtmanstraat portiekflats. 

Elk portiek heeft twee woningen op de begane grond, twee

op de eerste etage en twee dubbele woningen op de

tweede etage. Binnen de VvE ontstond onrust toen bekend

werd dat een dubbelappartement in één van de portieken

was verkocht aan twee investeerders uit Amsterdam. Zij

hadden bij de Gemeente Den Haag een vergunning voor

verkamering aangevraagd en gekregen. Een buurvrouw

van de betreffende portiek startte een actie om bezwaar

aan te tekenen. De VvE-leden en de omwonenden waren

van mening dat de woning ongeschikt was voor verkame-

ring. Men vreesde dat bij realisatie van zes kamers er wel

twaalf nieuwe bewoners kunnen gaan huren. Geluidsover-

last in de zeer gehorige portieken, vanuit de kamers en

vanaf het balkon kan een rol gaan spelen. Parkeerplekken

en fietsnietjes raken overbelast. Een medebewoonster zag

dat er meubilair van de IKEA naar boven werd gesjouwd.

Omwonenden vrezen voor groot verloop bij de verhuur van

gemeubileerde kamers. Slecht voor de saamhorigheid. Bo-

vendien wordt een volwaardige gezinswoning op de

Haagse woningmarkt opgeofferd aan huisjesmelkers. 

Op een briefje in het trappenhuis werd de verkamering be-

kend gemaakt. Hierop stond alleen een e-mailadres en de

voornaam van een contactpersoon. De bewoners hebben

diverse mails verstuurd waar niet op werd gereageerd. De

gemeente kon de investeerders niet bewegen de VvE in te

lichten. Amsterdam beweerde de VvE juist wel te hebben

ingelicht met een bericht, maar dat is nooit ontvangen. Het

vertrouwen in de nieuwe eigenaars is aangetast. 

De VvE in de Theresiastraat hanteert de splitsingsacte uit

1992. In die tijd was verkamering niet aan de orde en dus

ontbreekt een verbod. De splitsingsacte aanpassen bij een

notaris is niet eenvoudig. Eerst moet de Algemene Leden

Vergadering hierover stemmen. Zo’n vergadering op zeer

korte termijn bijeenroepen is lastig omdat er veel leden

zijn. Het coronavirus maakt het nog lastiger te vergaderen.

Alhoewel de termijn met nog eens zes weken is verlengd,

vrezen de omwonenden dat het niet gaat lukken. Hun

hoop is nu gevestigd op een uitnodiging van de gemeente

voor een toelichting van het bezwaar. 

Inmiddels heeft de wethouder onder druk van de gemeen-

teraad een algeheel verbod op verkamering ingesteld. Dat

geldt niet voor reeds afgegeven vergunningen. Om die

buiten werking te stellen, moeten VVE’s naar de voorzie-

ningenrechter.

Commotie over verkamering 

Wijkbewoners ondervinden last van verkamering. Hierbij wordt een zelfstandige woning omgezet

naar een onzelfstandige ruimte en geschikt gemaakt voor kamerverhuur. De woning wordt opge-

deeld in aparte kamers waarbij gemeenschappelijke voorzieningen zoals toegangsdeur, keuken, bad-

kamer en toilet gedeeld gaan worden. De eigenaar moet voor deze verkamering een vergunning

aanvragen bij de gemeente. Nu blijkt dat de gemeente de regels voor de aanvraag heeft versoepeld. 

Tekst: Erwin van Stappershoef, Foto: Koen de Lange

Ook voor een pand in de Louise de Colignystraat is onlangs ver-
gunning verleend voor verkamering; omwonenden zijn er niet blij
mee.

Stemmen op verbeterplannen

Bewoners hebben 55 plannen ingediend om Bezuidenhout

te verbeteren. Iedere bewoner van Buizenhout Midden en

Oost die ouder is dan 12 jaar ontvangt per brief een per-

soonlijke stemcode, waarmee kan worden meebeslist over

de besteding van € 40.000,- aan plannen. Stemmen kan

tot en met vrijdag 3 juli. De plannen met de meeste stem-

men en passend binnen het budget worden op vrijdag 10

juli bekendgemaakt.

Hoe het werkt

n Ga naar www.bezuidenhoutbegroot.nl

n Ga naar ‘Stemmen ’

n Bekijk de plannen en kies welke plannen u de beste vindt

n Verdeel € 40.000 over uw favoriete plannen

n Stem met uw persoonlijke stemcode 



Tot zijn 12e bracht Robert Jan Stips zijn jeugd door in

Bezuidenhout. Onder de vleugels van zijn vader ervoer

de wereldwijd bekende toetsenist en componist voor

het eerst dat je met muziek het leven kan verrijken.

Robert Jan Stips begon carrière in 

Van Heutszschool (achter het gordijn)

Bekende Bezuidenhouter

Tekst: Roeland Gelink
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Geboren in 1950 groeide Robert Jan Stips op in en rond het

ouderlijk huis aan de Johannes Camphuijsstraat 165-167.

Naast het vroegere postkantoor gaf zijn vader daar in het

zaaltje beneden aanvankelijk privéles Zweedse gymnastiek.

In Robert Jans jeugd werd de ruimte door anderen gebruikt,

"onder meer door de meisjes van de huishoudschool", weet

hij nog goed. "Met spullen uit de zaal werd buiten ook kas-

tiebal gespeeld en mijn broer Wouter hield er wel eens

voorstellingen. Het was echt een centrumpje in de straat."

Met de muziek maakte Stips intensief kennis toen zijn

vader het hele gezin verraste met de plotselinge aankoop

van een vleugel. Liggend onder de piano raakte hij diep

onder de indruk van zijn vaders vertolkingen van Mozart,

Chopin en Beethoven. "Toen ik later in de historie ben gaan

graven, bleek de familie te bestaan uit een rondreizend cir-

cusorkestje. Voor mij was die eerste muzikale ervaring cruci-

aal. Voor mijn moeder was het echter moeilijk te verteren

om krom te liggen voor de afbetaling van een vleugel, ter-

wijl zij de groenteboer niet kon betalen."

Achter de coulissen

Ondanks die financiële problemen kregen Robert Jan en zijn

broer later de kans om de vleugel zelf te leren bespelen.

"Wij kregen thuis les van een aan het conservatorium afge-

studeerde studente, Joly Burix." Robert Jan bleek al snel

voor de muziek in de wieg gelegd. Dat leidde ook tot zijn

eerste optreden op de Van Heutszschool. "Voor de af-

scheidsavond van de zesde klas was onder leiding van me-

vrouw Nobel onder meer een dansje ingestudeerd, dat een

leerling op een accordeon zou begeleiden. Maar dat ging

niet zo goed." Vervolgens werd gedacht aan Robert Jan, die

als leerling van de vijfde bekend stond als muzikant. "Alleen

had ik nog nooit accordeon gespeeld." Toen hij er thuis in

slaagde geluid te krijgen uit de oefenaccordeon van zijn zus

Hans, besloot hij het erop te wagen. Van achter de coulissen

luisterde hij de afscheidsavond muzikaal op, terwijl de leer-

ling met de accordeon playbackte.

Supersister

Na de scheiding van zijn ouders verhuisde Stips van Bezui-

denhout naar een flat in Morgenstond en verruilde hij het

Thorbecke Lyceum aan de Theresiastraat voor het Grotius

Lyceum aan de Klaverstraat. Op die school ontstond de band

die onder de naam Supersister over de hele wereld bekend

zou worden. Over het ontstaan vertelt hij: "Ik was op school

een niet al te beste leerling, had mijn hoofd er niet altijd bij,

maar ik probeerde wel altijd goed voor de dag te komen in

culturele wedstrijden." Zo werd hij bekend als de jongen die

goed piano kon spelen en dat was voor schoolgenoot en

drummer Marco Vrolijk reden om hem te vragen voor het

bandje dat hij wilde beginnen. Later kwamen daar Ron van

Eck (bas) en Sacha van Geest (dwarsfluit) bij en was Super-

sister geboren. De eerste single die de groep nu 50 jaar ge-

leden uitbracht, ‘She Was Naked’, was direct een schot in de

roos en droeg er ook aan bij dat Supersister dat jaar voor

80.000 toeschouwers op het hoofdpodium stond van het

legendarische Holland Pop Festival in het Kralingse Bos.

In de tussentijd studeerde Stips nog aan het Koninklijk Con-

servatorium. "Dat heb ik tot mijn 20ste volgehouden, maar

toen begon het met de band hard te gaan. Studie en de

band gingen niet goed samen. Op het conservatorium was

het spelen in een band min of meer verboden en spelen op

een plastic toetsenbord kon voor een klassieke pianist al he-

lemaal niet." Toch bewaart hij ook goede herinneringen aan

zijn tijd daar. "Ik heb er alle theorievakken gedaan en daar

ben ik nog steeds blij mee. Het geeft de backing waardoor

ik als muzikant precies weet waarmee ik bezig ben."

Muzikale vrienden

In een rijkgevulde loopbaan musiceerde Stips na Supersister

onder meer met de Golden Earring, Sweet d'Buster, de Nits

en Freek de Jonge. Veel van zijn muzikale vrienden gaven

vorig jaar acte de présence bij de opname van een nieuw

album: Retsis Repus. Als opnamelocatie had hij gekozen

voor de Scheveningse strandtent De Fuut. "Dat leek mij veel

leuker dan een luxe opnamestudio. Het kon alleen na het

strandseizoen in oktober, maar toevallig was het toen tro-

pisch warm. Het leek net BZN op Hawaï." 

Dit jaar was Stips aan het touren met de Nits, toen de coro-

nacrisis de wereld bijna tot stilstand bracht. "Het laatste

concert in Nederland dat wij in Carré zouden doen, is nu

verschoven naar september. Ik hoop wel dat tegen die tijd

de eis van anderhalve meter afstand is losgelaten, want

daarmee zou je de ziel uit een concert halen."

Supersister in 1970 tijdens het driedaagse Holland Pop Festival, het

historische antwoord op Woodstock in het Kralingse Bos in Rotter-

dam.

Supersister in de jaren ‘70 (vlnr); Sacha van Geest (fluit), 

Ron van Eck (bas), Robert Jan Stips (toetsen, zang) 

en Marco Vrolijk (drums).



Emmastraat 25a hk. Theresiastraat

Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl
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Welke invloed heeft het coronavirus gehad op jullie patiënten?

Ronald Hulsebosch: “De zorg voor mensen met chronische aan-

doeningen kwam stil te liggen. Men wilde of kon geen afspraken

maken voor onschuldige klachten. En veel ouderen gingen naden-

ken over het einde van hun leven, of ze wel aan de beademing

wilden als dat nodig zou zijn. Toch was er geen grote paniek onder

patiënten. In de eerste week kregen we veel telefoontjes over

klachten en of men wel of niet getest moest worden. Daarna

werd het rustiger. Sommigen dachten zelfs dat we gesloten

waren.”

Wendy Stumpel: “Opvallend was het grote aanpassingsvermogen

van patiënten: men toonde begrip voor de maatregelen en we

hebben veel loyaliteit en dankbaarheid van patiënten ervaren.”

Ronald: “In Bezuidenhout zijn enkele mensen door het coronavi-

rus overleden. In een verzorgingstehuis waar ik huisarts ben, zijn

8 bewoners overleden en is de helft van de medewerkers ziek ge-

worden. Dit was een zware periode voor hen.”

En welke invloed heeft het op de huisartsenpraktijk gehad?

Ronald: “We werken nu volledig anders dan voor de epidemie.

Twee collega’s waren ziek geworden door corona, maar konden

vrij snel weer aan het werk. We zijn in twee teams gaan werken

om onderlinge besmetting en sluiting van de praktijk te voorko-

men. Tijdens de lockdown hadden we ongeveer 10 patiënten per

dag in de praktijk. Pré-corona waren dit er 150 per dag. De bloed-

afname was gesloten. Consulten deden we hoofdzakelijk via de

telefoon. Alleen in urgente gevallen hebben we huisbezoeken af-

gelegd. Dit gebeurde dan in beschermende pakken en met mond-

kapje.”

Wendy: “Tijdens de lockdown is het saamhorigheidsgevoel onder

de medewerkers nog sterker geworden. Iedereen stelde zich flexi-

bel op om het werken in twee teams te realiseren.”

Nu de beperkende maatregelen deels zijn opgeheven, begint de

praktijk weer op te starten. 

Ronald: “We hebben van de nood een deugd gemaakt. Door de

lockdown hebben we ervaren dat telefonische consulten en

beeldbellen in minder urgente situaties een fysiek consult goed

kunnen vervangen. Deze veranderingen zullen daarom blijvend

zijn. Ook gaan we de ICT-mogelijkheden uitbreiden zodat patiën-

ten zelf meer online kunnen regelen. Hierdoor zullen we meer tijd

overhouden voor patiënten die ernstig ziek zijn en voor huisbe-

zoeken. Want in de loop der tijd is er ongemerkt veel tijd gaan zit-

ten in consulten waarvoor een fysieke afspraak niet echt nodig

is.”

Het opstarten van de praktijk vergde veel planning en organisatie

door Wendy. Zo moeten er dagelijks planningen gemaakt worden

voor consulten per huisarts. Ook zijn fysieke maatregelen getrof-

fen, zoals éénrichtingsverkeer binnen de praktijk, minder zitplaat-

sen, desinfectie voor handen en bloedafname alleen op afspraak.

Ondanks de negatieve gevolgen; welke positieve veranderingen

hebben jullie gezien in de wijk als gevolg van het coronavirus?

Wendy: “We hebben een grote loyaliteit van patiënten ervaren. In

de praktijk en daarbuiten is men vriendelijker en rustiger.”

Ronald: “Ik heb het gevoel dat mensen meer met elkaar praten.

Mensen hebben het gevoel meer onderdeel van een maatschappij

te zijn.”

Welke boodschap willen jullie bewoners in de wijk meegeven

voor de aankomende tijd?

Wendy: “Ik vind de uitspraak van Loesje een toepasselijke: Als de

moed je in de schoenen zakt, moet je op je kop gaan staan.”

Ronald: “Ik wil niet als een dominee klinken, maar ik zou willen

meegeven: mensen kunnen veel meer dan je denkt als daar aan-

leiding voor is. Blijf geduldig, geef meer aandacht aan elkaar en

laat je niet zo opjagen door alledaagse beslommeringen.”

Huisartsen werken anders sinds corona
De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op de samenleving. Twee en een halve maand

nadat de intelligente lockdown van kracht werd, is de piek in IC-opnames en het aantal besmettingen

gelukkig voorbij. Tijd voor een terugblik met Ronald Hulsebosch, huisarts, en Wendy Stumpel, prak-

tijkmanager, beiden werkzaam in het Medisch Centrum Loudon in Bezuidenhout.

Tekst: Elly Hoekstra

MC Loudon is vijftien jaar geleden opgericht door huisartsen

uit Mariahoeve en Bezuidenhout. Door het samenbrengen

van verschillende huisartsen en medische disciplines wilde

men beter invulling kunnen geven aan de complexer wor-

dende huisartsenpraktijk. MC Loudon, locatie Bezuidenhout,

heeft circa 14000 patiënten. De tweede vestiging, MC Land-

scheiding in Mariahoeve, circa 2000.

www.mcloudon.nl



Eigenaresse Kisla Kowlesar 

Na 5,5 jaar ben ik verhuisd naar mijn nieuwe locatie. 

Nummer 141 is eindelijk nummer 147a geworden. 

Ik wist dat mijn verhuizing eraan kwam en daar keek ik erg naar

uit. Nieuw begin, nieuwe doorstart. Mijn nieuwe locatie is geen on-

bekend terrein voor mij, integendeel. Daarom wist ik precies hoe ik

de ruimte in dit waanzinnige mooie pand wilde inrichten. Na een

renovatie van zeker 6 maanden was het eindelijk zover. Op 1 april

2020 zou ik mijn nieuwe salon openen. Helaas ging dit niet door

vanwege de lockdown. 

Deze periode heb ik uiteindelijk benut om mijn salon verder in te

richten en ik ben heel erg trots op de resultaten.

Eindelijk mogen wij weer open en kan ik mijn prachtige salon met

jullie delen. Ik ben zo trots als een pauw en ik heb mij niet uit het

veld laten slaan. Opgeven stond niet op de agenda.

Make it different

So rumor has it, come on in and see for your self
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In augustus 2016 nam Bert Kreemers zijn intrek in zijn

nieuwe woning aan de Carel Reinierszkade 167. "Het is een

appartement dat de bewoners gelukkig maakt", schrijft hij

in 'Ze leven niet meer, maar bestaan wel', het boek dat hij

wijdde aan de eerste bewoners: David, Branco, Salomon en

Joël Hamme. "Een fantastisch uitzicht aan een kade waar

de bomen ruisen, vogels af en aan vliegen en in het voor-

jaar kikkers kwaken.”

Toen hij ontdekte hoe gruwelijk het Joodse gezin in de

Tweede Wereldoorlog aan zijn einde was gekomen, besloot

Kreemers – die als zelfstandig onderzoeker onder meer par-

ticipeerde in de onderzoeken naar seksueel misbruik in de

rooms-katholieke kerk en de zogenoemde Teevendeal - zich

in de familiegeschiedenis te verdiepen. Het boek be-

schouwt hij als een verbaal monument, dat moet helpen

voorkomen dat wordt vergeten wat er in de holocaust is

gebeurd. In totaal werden meer dan 12.000 uit Den Haag

afkomstige Joden om het leven gebracht, van wie er ruim

1.600 woonden in Bezuidenhout. "Het veronachtzamen van

de geschiedenis sluit naadloos aan bij de bedoeling van de

vervolger."     

Waarom bent u aanvankelijk in de geschiedenis van de

vroegere bewoners gedoken? 

"Als je een huis koopt, ben je benieuwd wat er over de his-

torie te vinden is. De eerste hit was een verwijzing naar de

lijst van Joodse Monumenten: alle adressen waar vandaan

Joodse mensen zijn gedeporteerd en nooit meer terugge-

keerd. Dan ga je ook kijken wie die bewoners waren. Vervol-

gens heb ik voor hen Stolpersteine aangevraagd en daar

vrij snel een positief antwoord op gekregen. Als die herin-

neringsstenen er straks liggen, willen mensen ook weten

wie de Hammes eigenlijk waren en daarom ben ik me meer

en meer in de familie gaan verdiepen."

Hoeveel tijd heeft u in het onderzoek gestoken?

"Heel veel. Het is wel zo dat je nu niet meer zelf naar alle

plekken toe hoeft waar informatie te vinden is, omdat je in-

ternet hebt. Het Gemeentearchief is door de coronacrisis

dicht, maar je kan er digitaal wel in. Dat geldt bijvoorbeeld

ook voor de Arolsen Archives (met uitvoerige informatie

over de vervolging door de nazi's, red.). En ik heb verder re-

delijk snel contact gekregen met vier nog levende familie-

leden: een neef en drie nichten. Met drie van hen heb ik vrij

veel contact gehad. Ik heb hen ook gerapporteerd over de

voortgang van mijn onderzoek en daarna weer verbeterin-

gen en aanvullingen gekregen. Dat waren steeds prettige

duwtjes in de rug."

Het boek maakt nieuwsgierig naar nog meer informatie

over het leven van de familie.

"Toen de familie werd gedeporteerd, mochten zij weinig

meenemen en werd veel van hen afgepakt. En wat zij aan

de Carel Reinierszkade achterlieten, is allemaal verdwenen.

Ik heb ooit een boek aan de familie van mijn moeder ge-

wijd en over de periode van 1900 tot 1950 viel bijna alles

nog te traceren. Vooral foto-albums zijn mooie bronnen,

maar die waren er nu niet." 

Bert Kreemers dook in de geschiedenis van de eerste bewoners van zijn huis

“Een klein, verbaal monument dat met een brok in mijn keel is geschreven." Zo omschrijft Bert Kree-

mers het resultaat van zijn uitgebreide onderzoek naar de eerste bewoners van zijn woning aan de

Carel Reinierszkade, het echtpaar David en Branco Hamme en hun zonen Salomon en Joël, die tijdens

de Tweede Wereldoorlog in Sobibor werden vermoord.

Tekst: Roeland Gelink 

Monument voor vermoord Joods 

gezin Carel Reinierszkade

De cover van het boek van Bert Kreemers.
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Marcel Middeldorp van de gelijknamige mannenmodezaak in de

Theresiastraat is bestuurslid van de winkeliersvereniging. Hij ver-

telt dat de winkeliers het door de coronacrisis extra moeilijk heb-

ben. Niet alleen bestellen nu meer mensen hun boodschappen

online, maar door het thuiswerken komen er bijna geen kantoor-

mensen meer. Ook kan de winkeliersvereniging in de huidige situ-

atie geen activiteiten ondernemen. Gelukkig zijn er veel oproepen

en acties (zie NextDoor) om de lokale winkeliers te steunen. 

Marcel wijst op het nieuwe restaurant Baardman op nr.120 (voor-

heen La Cantina di Pierino), dat nog niet geopend was of de coro-

nacrisis brak uit, dus wel heel sneu. Gelukkig kunnen het restau-

rant en het terras nu weer open. Maar er zijn meer nieuwe zaken.

In het voormalige pand van de ING-bank komt Marqt, een super-

markt voor duurzame producten. Veel Hagenaars zijn hier blij

mee, ook omdat de vestigingen aan de Hofweg en de Frederik

Hendriklaan dicht zijn gegaan. De opening staat gepland voor

half juli.

Aan de Theresiastraat 121 (voorheen Telefoonmaken) komt de bio-

logische slager De Groene Weg. Deze keten heeft tien slagerijen

in Nederland. Meat Master Romano Kollau, die al 23 jaar ervaring

‘in het vlees’ heeft, gaat zijn winkel in Bezuidenhout openen. De

winkel is bij het verschijnen van dit blad inmiddels geopend.

Op nr.18a (voorheen Blokker) is sinds kort Greenline Computers

gevestigd. Deze zaak (met al een vestiging in Leidschendam)

biedt particulieren en bedrijven reparatie van computers en lap-

tops aan binnen 48 uur. 

Op de Laan van NOI 94 (voorheen Videoland) komt Koekela, een

American-style bakery, met dagelijks verse cookies, muffins, sco-

nes en taarten. Ook kun je hier heerlijke koffie en thee krijgen.

Sinds 2003 is hun winkel een begrip in Rotterdam. De verbouwing

loopt uit maar de opening staat gepland voor eind juni/begin juli.

Aan de overzijde van de Laan van NOI zet de visboer zich enthou-

siast in voor dit gedeelte van de Trees. Hij vertelt dat zijn leverin-

gen aan de horeca nog maar 10% bedragen, maar dat dit wordt

goedgemaakt door verhoogde winkelomzet. Veel mensen gaan

nu thuis lekkere, bijzondere gerechten maken.

Op de Laan van NOI 54, hoek Theresiastraat (voorheen Fietsen-

winkel.nl) komt een grote vestiging van Derma2Care, een keten

met 12 vestigingen in de Randstad. Huidtherapeuten verzorgen

laserbehandelingen, huid- en oedeemtherapie, lichttherapie en

vetbevriezing. Er is binnen nu geen activiteit te zien. De verbou-

wing in Den Haag heeft door corona vertraging opgelopen, maar

zal na de bouwvak weer worden hervat; de opening is in het na-

jaar.

Op nr. 262 (voorheen tabakszaak/postagentschap) komt een kof-

fiebrander. De winkelruit is afgeplakt, wel is het logo er al opge-

plakt en daarbij de mededeling ‘opening soon’. Erik Beek vertelt

dat de zaak in juni opengaat. Het is een koffie speciaalzaak, maar

er wordt ook thee verkocht. Mogelijk komt er nog een zitje zodat

de klanten ter plekke een kopje kunnen drinken.

Het zijn moeilijke tijden voor de winkeliers. Dat was al zo doordat er steeds meer online geshopt wordt.

In veel steden moesten winkeliers hun zaak daardoor sluiten. In de Theresiastraat en omgeving viel dat

gelukkig nog enigszins mee. Begin dit jaar kwamen nieuwe huurders in een aantal leeggekomen pan-

den en werd met verbouwen begonnen. 

Tekst: Paul van Riel, Foto: Koen de Lange

Marcel Middeldorp, bestuurslid

winkeliersvereniging

Theresiastraat: tal van nieuwe winkels
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In dit nummer trappen we af met Cristina Popescu. De van oor-

sprong Roemeense Cristina woont nu, samen met haar partner

Alex, acht jaar in Nederland, waarvan vier jaar in BZH-W. Cristina

is lid van het eind vorig jaar gekozen bestuur van de wijkvereni-

ging. 

Het Nederlands avontuur begon in 2012, min of meer toevallig in

Groningen. Op een studentenbeurs in de Roemeense hoofdstad

Boekerest waren Cristina en Alex iemand van het promotieteam

van de Universiteit Groningen tegengekomen, die hen enthou-

siast wist te maken voor de masters opleidingen in die stad.

Na de studies volgden stages en banen. Cristina woonde na an-

derhalf jaar Groningen ook korte tijd in Hilversum en Rotterdam,

voordat ze in 2016 in onze wijk neerstreek.

Wat is er leuk aan Nederland?

Wat bij de eerste kennismaking met Nederland in 2012 meteen

opviel, waren de wind met de snel overdrijvende wolken en de

fietsen. Verder is het prettig dat Nederland transparant is: de

websites van overheid en de universiteit zijn helder en de infor-

matie klopt. Leuk is ook dat je snel naar allerlei mooie plekken

toe kunt reizen (al dan niet met de museumkaart), maar ook dat

het buitenland (België, Duitsland) eigenlijk heel dichtbij is. Door

zelfstudie verstaat en leest Cristina inmiddels Nederlands. En

ook heeft ze Nederlandse vrienden. 

Van Boekarest via Groningen naar 

Bezuidenhout-West
Bezuidenhout-West (BZH-W) is een zeer multiculturele gemeenschap. Vanuit

tientallen landen zijn in de afgelopen jaren mensen in BZH-W neergestreken. In

de komende nummers zullen we aandacht besteden aan mensen van diverse

nationaliteiten: Wat bracht hen naar hier? Hoe vinden ze het om in BZH-W te

leven?

Waarom gekozen voor Den Haag en wat vindt ze leuk aan

Den Haag?

Vanwege hun banen op Schiphol en in Rotterdam, hebben

Cristina en Alex gekozen voor een leven in Den Haag. Het in-

ternationale karakter van de stad (ook wat winkels en res-

taurants betreft) bevalt haar zeer. Bezuidenhout-West vindt

ze een perfecte plek om te wonen: enerzijds rustig, ander-

zijds vlak bij het centrum, het openbaar vervoer en de snel-

weg. En dan ook nog met een ruime tuin bij het

appartement. Over het Bezuidenhout Nieuws is Cristina heel

enthousiast: het was indertijd fantastisch om als bewoner

via zo’n orgaan welkom geheten te worden in de wijk. Wat ze

mist is een café of een andere gezellige ontmoetingsplek in

onze wijk. In het bestuur van de wijkvereniging BZH-W wil

Cristina graag in de komende tijd laten zien dat ook mensen

van buitenlandse afkomst een positieve bijdrage kunnen le-

veren aan de gemeenschap. 

Ouderenwerk helpt 65-plussers
U wilt op de hoogte blijven van hoe u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen?

U heeft vragen over veranderingen in de zorg?

U wilt weten waar u andere wijkbewoners kunt ontmoeten en welke activiteiten geboden

worden in de wijk?

U heeft zelf hulp nodig of u kunt iets voor anderen betekenen?

U bent mantelzorger en het zorgen valt u (soms) zwaar?

Bij de ouderenconsulent kunt u terecht voor een gesprek, informatie en advies. 

Aan het contact en eventuele ondersteuning zijn geen kosten verbonden. Binnen team oude-

renwerk Haagse Hout ben ik, Joannemie van Dijk, uw ouderenconsulent voor de wijken binnen

Bezuidenhout. U kunt me van maandag t/m donderdag bereiken via wijkcentrum Bezuiden-

hout op telefoonnummer 070-2052560 of 06.51053732 en via j.vandijk@voorwelzijn.nl 

Bezuidenhout-West Nieuws
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Dat gaat binnenkort allemaal veranderen:

de schots en scheefliggende keien worden

te gevaarlijk voor bewoners die slecht ter

been zijn, de boomwortels zorgen voor

een rommelig straatbeeld, de wind trekt

takken van de bomen, af en toe valt er

zelfs een boom om en ook zijn er veilig-

heids- en verkeerstechnische bezwaren

tegen de huidige situatie. 

Na klachten van bewoners heeft de ge-

meente nu besloten om het plein stevig

onder handen te nemen. Een groep bewo-

ners rondom het plein is gevraagd om met

de gemeente mee te denken. Een paar

keer een overleg op het stadsdeelkantoor

en een wat grotere bijeenkomst in het

wijkcentrum hebben ertoe geleid dat er

nu een nieuw plan ligt: de bestrating

wordt stabieler, na de kap van de huidige

bomen zullen er een aantal nieuwe ge-

plant worden. 

Zo stonden er in maart en april een aantal

bewonersbijeenkomsten gepland vanuit

de gemeente, die allemaal niet doorge-

gaan zijn. Wethouder Bert van Alphen zou

met de bewoners informeel door de toe-

komstige Dak- en Thuislozenopvang lopen

om de plannen te verduidelijken. Ook zou

de gemeente de resultaten uit de enquête

over het thema Parkeren komen toelich-

ten. Ook zou er aandacht zijn voor de in te

richten wisselschool in de Laurens Reael-

straat. En er zou overleg zijn over toekom-

stige ontwikkelingen rondom het gebied

in de sporendriehoek bij de Lekstraat, waar

plannen zijn om dit in te richten als prosti-

tutiezone. Dit zou ook consequenties kun-

nen hebben voor ons in

Bezuidenhout-West. 

Het is voor veel mensen een uitdaging ge-

bleken om naast het gangbare werk en

het vrijwilligerswerk een plaatsje in te rui-

men voor het thuis onderwijzen van kin-

deren. 

Is er dan niets gebeurd? Zeker wel. Zo

heeft op verschillende momenten video-

overleg plaatsgevonden met gemeente en

Vóór Welzijn en onze stadsdeeldirecteur

heeft een aantal malen gebeld om onder-

steuning te bieden waar dit kon. Ook het

online indienen van plannen voor de be-

steding van het wijkbudget 2020 en het

stemmen hierop (op bezuidenhoutwest-

begroot.nl) heeft gewoon plaats gevon-

den. Hierbij is gebleken dat veel bewoners

betrokken zijn bij deze fijne buurt! 

Dat neemt niet weg dat het Wijk- en Dien-

stencentrum wordt gemist als ontmoe-

tingsplaats. Ook de door Vóór Welzijn

georganiseerde straatspeeldag is voorlo-

pig in het najaar gepland. 

De vereniging is vooral een beetje aan het

uitvinden hoe we met elkaar in contact

kunnen blijven. Gelukkig zien we veel soci-

ale interactie ontstaan op het online plat-

form Hoplr. Hier ligt ook voor de

wijkvereniging een mogelijkheid om el-

kaar virtueel te ontmoeten. We mogen

hierbij de nieuwe bewoners in de Monarch

en woontorens rondom het Anna van Bu-

renplein van harte welkom heten in een

fijn stukje Den Haag! 

We hopen, als de maatregelen het toela-

ten, dat we dit najaar een modus kunnen

vinden om elkaar te ontmoeten. Tot die

tijd proberen we de nieuwsvoorziening

van de thema’s in West zo goed mogelijk

bij te houden op onze website:

www.bzhw.nl. Hier kunt u zich ook aan-

melden om lid te worden van de wijkver-

eniging. Doe dit alsjeblieft, want als we

namens zo veel mogelijk bewoners onze

stem kunnen laten horen, hebben we ook

meer invloed op alle ontwikkelingen in en

rond onze wijk.

Historische Belgische keien verdwijnen van Pieter Bothplein

Wijk- en Dienstencentrum wordt gemist als ontmoetingsplaats

Op het Pieter Bothplein kun je je nu nog even in vroeger tijden, of in België of

Frankrijk wanen. Midden in de jaren ’70-bebouwing ligt er nu een plein met

acacia’s en met keien, die al vele tientallen jaren in Bezuidenhout een plek heb-

ben. 

De wijkvereniging in Bezuidenhout-West (BZH-W) is in 2020 gestart met een

fijn bestuur en een klein aantal leden, die zich onder andere hebben aange-

meld bij het openingsfeest op 21 februari. Nog geen maand later zag de wereld

er anders uit als gevolg van de coronamaatregelen. Sindsdien is het voor ieder-

een zoeken naar een goede weg om verder te gaan met het opstarten van de

vereniging en nieuwe leden te verwelkomen. Hier blijken nogal wat uitdagin-

gen aan verbonden te zijn. 

Bezuidenhout-West Nieuws

Tekst: Johan Vogelaar, voorzitter Bezuidenhout-West
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De talentvolle bewindvoerder bleek tevens een handige

krijgsheer te zijn. Met zijn lijfspreuk ‘’Dispereert niet, ont-

ziet uw vijand niet, want God is met ons” lukte het hem de

Engelsen uit de Molukken te verdrijven om zo het monopo-

lie van de uiterst winstgevende specerijenhandel in handen

te krijgen. Tegelijkertijd trad hij met harde hand op tegen

opstandelingen onder de lokale bevolking. Op wrede wijze

roeide hij de oorspronkelijke bevolking van de Banda-eilan-

den uit.

De machtshonger van de gouverneur-generaal was niet te

stuiten. In 1623 droeg hij het bewind tijdelijk over aan Pieter

de Carpentier en vertrok naar Nederland om het bestuur

van de VOC warm te maken voor zijn plan de kolonie uit te

bouwen tot een groots Hollands imperium. Een van zijn

voorstellen was de inlandse bevolking geleidelijk te vervan-

gen door mensen van Nederlandse oorsprong. Voor dat

idee vond hij Pieter de Carpentier aan zijn zijde.

Voortplanten

Aanvankelijk voelden de bewindvoerders van de VOC wei-

nig voor de ‘verhollandsing’ van Indië. Maar tijdens zijn vier

jaar durende bewind lukte het Pieter de Carpentier, die in

tegenstelling tot zijn hardhandige voorganger koos voor

overleg en diplomatie, de VOC voor het plan te winnen. De

Heeren van Zeventien gaven bevel met alle lege schepen

“enige getroude luyden met vrouwen ende kinderen als

mede eenighe jonge meyskens van 11,12, ad 13 jaar uyt de

godtshuysen ende armhuysen naer Indien te seynden” met

als doel “aldaer de colonie van Batavia int reyck van Jacatra

te peupleren ende voort te planten”.

Pieter de Carpentier was echter niet tevreden met de men-

sen die hem vanuit Nederland werden gestuurd. In een

brief aan de VOC schreef hij dat de “Hollandsche” vrouwen

in Indië niet konden aarden en ook veel te verdorven waren.

Tot zijn spijt moest hij de VOC melden dat inlandse vrou-

wen geen kinderen van Nederlandse mannen kregen van-

wege de losbandigheid en het overmatig gebruik van

sterke drank door deze mannen. 

Na vier jaar keerde Jan Pieterszoon terug naar Indië om het

roer weer van Pieter de Carpentier over te nemen. Even

strijdlustig als voorheen trok hij erop uit om het sultanaat

Mataram in Midden- en Oost- Java te onderwerpen. Dat

werd hem noodlottig. In het conflict met Sultan Agoeng

sneuvelde hij. Andere bronnen spreken van de cholera die

hem onverwacht had geveld. Hoe dan ook, hij stierf op 21

september 1629.

De in 1627 naar Nederland teruggekeerde Pieter de Carpen-

tier werd benoemd tot bewindvoerder van de VOC in Am-

sterdam. De in 1586 in Antwerpen geboren Pieter studeerde

in Leiden. In 1616 vertrok deze rijksambtenaar naar Neder-

lands-Indië, waar hij de inkomsten uit de kolonie in korte

tijd wist te verdubbelen. Pieter overleed in 1659 in Amster-

dam.

De in 1587 in het Noord-Hollandse Hoorn geboren

Jan Pieterszoon Coen was nog een puber, toen zijn

ouders hem naar Rome stuurden. Daar werd hij op

het handelskantoor Pescatore van de Nederlandse

ondernemer Visscher opgeleid tot boekhouder en

ingewijd in de internationale handel. Nauwelijks 20

jaar oud stelde de VOC hem aan als onderkoopman

op de schepen De Provinciën en De Hoop naar Ne-

derlands-Indië. Jan Pieterszoon maakte snel carrière

en werd in 1619 benoemd tot gouverneur-generaal

van de kolonie.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers 

Waar de Jan van Riebeekstraat en de Charlotte de Bourbonstraat samenkomen, begint de straat met de naam

van de legendarische gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, Jan Pieterszoon Coen. Zijn rechterhand en op-

volger Pieter de Carpentier vindt zijn naam terug in twee straten vanaf de Bezuidenhoutseweg tot aan de Johan

van Hoornstraat.

JP Coen wilde inlandse bevolking vervangen 

door Hollanders

Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) zwaaide twee keer de scepter over

Nederlands-Indië.



Wij verzorgen deze graag voor u, naar keuze

informatie: 070-7370537 of 06-81186432
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high-tea
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Tel. 070 - 383 81 35 - www.destomerijtheresiastraat.nl
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Duurzaam Bezuidenhout

Op zoek naar een boek? Werp eens een blik in een van de

vele minibiebs in de wijk. Wijkbewoners delen er - geheel

gratis - hun boeken en er komt geen app aan te pas. 

Delen is het nieuwe hebben. Onder dat mom stimuleren tal

van apps en platforms het delen van producten. Via deze

kanalen delen ook Bezuidenhouters hun woningen, auto’s

en gereedschappen, vaak wel wat minder onbaatzuchtig

dan de minibiebs. 

Een rondje internet leert dat eind mei zo’n vijftig Bezuiden-

houters een kamer of zelfs een heel huis op Airbnb aanbie-

den. Hoeveel wijkbewoners op Peerby actief zijn, is moeilijk

te achterhalen. Maar mocht u op zoek zijn naar bijvoor-

beeld een ladder, een statafel, een rugzak of een fotolens,

grote kans dat u het hier vindt. Op Peerby kun je spullen

lenen, huren of ruilen van je buren. Lukt het niet op Peerby,

probeer het dan eens op Nextdoor. Hier bieden buurtbewo-

ners in de rubriek ‘Gratis en te koop’ spullen of diensten

aan.

Snappcar, Cargoroo en Felyx

Voor een dag een auto nodig? Kijk op Snappcar. Daar ver-

huren ongeveer vijftig wijkbewoners hun voertuig. Op al-

ternatieve platforms, zoals GreenWheels en MyWheels,

staan respectievelijk 8 en 4 auto’s in de wijk te huur. Tot

voor kort bood ook Buurauto de mogelijkheid een auto te

huren, maar dat initiatief is overgedragen aan MyWheels. 

Gaat u liever met een elektrische bakfiets naar de bouw-

markt of met het gezin naar het strand? Check dan Cargo-

roo. In Bezuidenhout heeft deze aanbieder zes locaties voor

zijn deelbakfietsen. Tijdelijk behoefte aan een deelfiets? Op

station Laan van NOI zijn OV-fietsen verkrijgbaar en op zes

plekken in de wijk bij tram- en bushaltes staan HTM-fiet-

sen. Geen trek om te trappen? Via de app van Felyx weet je

of er een elektrische scooter in de buurt is.

Verbod

De gemeente Den Haag juicht het delen van auto’s en fiet-

sen toe. Minder blik op straat en meer elektrisch vervoer is

goed voor het milieu en de parkeerproblemen. Om moge-

lijke overlast te voorkomen, zijn er afspraken met de aan-

bieders. De verhuur van woonruimte aan toeristen en

zakelijke bezoekers (Airbnb), is sinds eind januari verboden.

Het onttrekt woonruimte aan de beperkte woningvoor-

raad. Het verbod geldt zolang er geen nieuwe landelijke

wet voor vakantieverhuur is. 

Coöperaties

Een antwoord op de internationale platforms zijn de lokale

coöperaties. Hierbij werken buurtbewoners samen vanuit

een gemeenschappelijk belang en een gedeelde visie. Bij-

voorbeeld met het op kleine schaal gezamenlijk leasen van

auto’s om met elkaar te delen. De eigen auto gaat dus de

deur uit en wordt ingeruild voor een deelauto. Dat is goed

voor de portemonnee, de sociale verbondenheid en de fy-

sieke omgeving. 

De groei van de deeleconomie is voor een belangrijk deel

toe te schrijven aan de ontwikkeling van de smartphone en

de toename van het aantal apps. Maar naast de techniek

speelt ook een omslag in mentaliteit, bijvoorbeeld de be-

hoefte aan bezit, het kunnen delen en vertrouwen hebben

in de ander, een wezenlijke rol. Wie weet wat de coronacri-

sis wat dat betreft nog teweeg gaat brengen.

Deelnemen aan een nieuw coöperatief autodeelconcept in

Bezuidenhout? Geef u op via duurzaam@bezuidenhout.nl

of kijk voor meer informatie op

https://bezuidenhout.nl/duurzaam/onze-elektrische-deel-

auto/ of https://wijzijndeel.nl/.

Delen is het nieuwe hebben

Een auto, een bakfiets, een ladder. Heel wat wijkbewoners delen

producten met elkaar. Gebeurde dat vroeger uit goed nabuur-

schap, tegenwoordig met platforms als Snappcar, Peerby en

Airbnb is het voor sommigen ook een verdienmodel. 

Tekst en foto: werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
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Een deelbakfiets van Cargoroo in de Theresiastraat. 

Gratis energiebesparende materialen

Geïnteresseerd in gratis energiebesparende materia-

len, zoals ledverlichting, radiatorfolie, tochtstrips en

een waterbesparende douchekop? Meld u dan aan

voor de direct-bespaar-actie van de gemeente Den

Haag. De materialen worden ook gratis voor u geïnstal-

leerd. www.duurzamestad.denhaag.nl/woning/ener-

giebespaaractie



Theresiastraat 43 - 2593 AA Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl
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EXPATS
The ‘new normal’

Last week I received a promotional email from my favourite clothing

brand that advertised a new accessory – the face mask. There it was,

along with the bags and sunglasses and beanies and belts – a fancy

trendy piece of clothing we should at least have with us anywhere we

go, because we might have to wear it any moment. It was there sta-

ring at me and it finally sunk in - this is the ‘new normal’ everybody is

talking about.

The ‘new normal’ might not be easy to accept for many people, but

there is no other way around it with businesses re-opening and the

restrictions easing up. We already got used to keep our distance at Al-

bert Heijn and patiently wait for our basket or cart before we get in.

The squares of yellow-black tape with ‘keep 1.5 m. distance’ are beco-

ming our guidelines and roadmaps to navigate shops and any public

places that are open. 

While the delivery services are booming and we can have almost

anything delivered to our doorstep, we are still doing our best to sup-

port the local businesses. Sure I can follow free online yoga classes at

home, but when my favourite yoga studio starts offering outdoor clas-

ses in the Haagse Bos, I will happily join. Not only because I miss prac-

ticing with other people, but also because I want them to be there

later once the autumn comes and we have to move back indoors.

Following the neighbourhood initiatives on social media and apps, I

have a feeling that the recent experiences have brought us together as

a community. We are there for vulnerable people who need help, we

will keep shopping at Theresia Street even if it means being potentially

more exposed, we will buy our flowers at the stalls in the street and

pick up food from the restaurants that can currently only offer take-

out. I will also gladly stand in my yellow-black square in line at Luci-

ano’s and follow the new drill that now accompanies once a simple

pleasure of going for Friday ice-cream with my son. Not only because

(as he says) it’s the best ice-cream in the world, but also because we

adapt and learn.

I do miss the ‘old normal’ though. I miss seeing and hugging my pa-

rents, going places, doing things I want to do, I’m sure I speak for all of

us when I say that. But for now I will take baby steps in this changing

world, put my mask in my pocket and go get a proper cut and colour.

It’s been way too long.

Short
■ ■ ■ Jacob Snijders, president of the Bezui-

denhout district council, has been appointed

a knight of the Order of Orange Nassau by

the King. That happened on the eve of King's

Day. Due to the corona crisis, the decorations

will be pinned at a later date by the mayor of

The Hague. Snijders is in his final year as

chairman; next May he will stop (page 5).

■ ■ ■ In and around the Theresiastraat, a se-

ries of new shops will be opened this month

and next, such as a vegetarian butcher, a coo-

kie shop, a skincare shop, a computer shop

and a coffee roaster. This puts an end to

months of vacancy in many buildings (page

23).

■ ■ ■ Before the war, many Jews lived on the

Carel Reinierszkade, all of whom were taken

away by the Germans. Resident Bert Kree-

mers, owner of one of those houses, wrote a

book about (page 21).

■ ■ ■ The neighbourhood agent is concerned

about our cycling behaviour, especially in

shopping streets. Cycling on the pavement is

not a crime, but it should not be! (page 13)

■ ■ ■ The Bezuidenhut, the meeting centre at

the Spaarwaterveld, will remain closed until 1

September. Initially, the building was reope-

ned as a result of the relaxation of the corona

measures, but in practice it was not possible

to keep a one and a half meters away.

For more news check 

www.bezuidenhout.nl

Om de Bezuidenhut op het Spaarwaterveld

zeven dagen per week open te kunnen hou-

den, worden er nog vrijwilligers gezocht, die

na 15.00 uur beschikbaar zijn. De vrijwilligers

lenen speelgoed uit aan de kinderen op het

veld en verkopen thee, koffie, ijsjes en andere

versnaperingen. 

Wilt u ons team versterken, neem dan con-

tact op via whatsapp op 06 24 76 68 81.

bezuidenhut Vrijwilligers gezocht
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Voetbalhelden kunnen gewoon over straat
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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 nr. 74, 

verschijnt in de week van 4-11 december

2020.

Redactie

Jos Heymans (hoofdredactie), 

Paul van Riel, Eric Stins (eindredactie), 

Roeland Gelink, John Hermse, 

Elly Hoekstra, Mark Hoogland, 

Esther Nijhoff, Marijn Smit, Carel Wiemers

Fotografie Koen de Lange, Els Smeets

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

(070) 205 25 60

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

InhoudColofon

Op de cover
Ooit, in de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw, hadden we in Bezuidenhout

Bertus de Harder, een van de grootste Nederlandse voetballers, die speelde

bij VUC aan de Schenkkade en in het Nederlands elftal. Nu herbergt onze

wijk twee voetbalheldinnen, Lisan Grimberg (links) en Lucienne Reichardt.

Beiden schreven geschiedenis in het vrouwenteam van ADO Den Haag. Ze

werden landskampioen en veroverden de KNVB-beker; dat was in 2012, een

absoluut hoogtepunt in hun voetbalcarrière. Toch lopen ze gewoon over

straat zonder herkend te worden. (Foto: Els Smeets)

En verder:

5 Het wijkberaad Bezuidenhout bestaat 

45 jaar. Geen jubileum, maar wel reden 

om er even bij stil te staan met impressies 

van enkele van de vele vrijwilligers

11 Het heet De Goudvis, maar het is een 

hondentrimsalon

15 Het gevaar van verkamering is nog niet geweken

19 Emma Linders bouwt zonneboot

21 Bezuidenhoutse horeca nog niet 

uit de problemen

23 Elke dag wordt de troep in de wijk opgeruimd

31 Nieuwe columniste expatpagina

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.

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!



B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  O K T O B E R  2 0 2 0 5

De oproep op Nextdoor, een netwerksite voor de buurtbe-

woners die zich daarvoor opgeven, kwam eigenlijk als ge-

roepen. Het speelterrein aan de Theresiastraat tegenover

de bibliotheek zocht vrijwilligers. Door vertrek van enkelen

waren er nieuwe mensen nodig om ’s middags “De Hut”

open te kunnen stellen, ijsjes en andere dingen te verko-

pen, toegang tot de toiletten te kunnen geven en het ter-

ras leuk in te richten met zitjes en parasols. 

Ik woon niet in Bezuidenhout maar wel vlakblij, namelijk in

Mariahoeve. Nu wil het geval dat ik al jaren langs het

Spaarwaterveld kwam, fietsend of met de bus. En steeds

keek ik dan naar het veld en zag het in de loop der tijd

mooier worden. Het huisje verscheen, prachtige speel-toe-

stellen en zelfs een kasteel kwam erbij. En bij goed weer

waren er altijd kinderen aan het spelen. Na het lezen van

die oproep werd ik echt nieuwsgierig en belde Robert Boer.

Ik kon meteen op het veld komen kennismaken en een keer

meedraaien. En dat ben ik blijven doen, ook nu het mu-

seum mij weer kan gebruiken. De school zal het waar-

schijnlijk nog even zonder de vrijwilligers doen, heel

begrijpelijk, ze hebben al hun handen vol om alles volgens

de coronaregels in te richten. 

Goede stemming

Op het Spaarwaterveld echter ziet de wereld er positief uit,

hier kunnen de kinderen ongestoord spelen, hier is ieder-

een blij met de voorzieningen en in een goede stemming.

We zijn veel buiten daar, niet alleen de spelende kinderen,

maar ook de ouders en de vrijwilligers. De anderhalve

meter-afstand is voor ons heel goed te doen. En van de kin-

deren geniet ik! Leuk is ook om te zien dat soms zelfs hele

kleine dreumesen met wat geld in het handje geklemd zelf

hun ijsje komen kopen. En bij de iets groteren laat ik ze, als

dat lukt, ook nog meerekenen bij de teruggave van het

eventuele wisselgeld. En is het eens wat minder druk, dan

zit je ontspannen op het terras of loopt rond en kijkt hoe

inventief er overal gespeeld wordt door kinderen (én ou-

ders) en hebt een leuk contact met je collega. Voor mij is

het een feestje om naar het veld te gaan. Ik heb er bewon-

dering voor hoe de buurt, aangevoerd door een energieke

en enthousiaste groep, dit veld heeft ‘geadopteerd’ van de

gemeente en dit alles tot stand heeft gebracht.

Plezier op het Spaarwaterveld 

Vol enthousiasme doe ik allerlei vrijwilligerswerk, waaronder het geven van rondleidingen in een museum en het helpen

met Nederlands op basisschool De Vuurvlinder in Mariahoeve. Tijdens de lockdown waren deze activiteiten allemaal stil-

gelegd en het was nog maar de vraag of ik die ooit weer zou kunnen oppakken. Zoals zovelen zat ik grotendeels thuis. 

Ik miste vooral de contacten met anderen, en daarbij hoorden zeker ook de kinderen van de basisschool. 

Tekst: Lyke Burger

45 JAAR WIJKBERAAD BEZUIDENHOUT 



Café Locus elke dag het gehele jaar in

kerstsferen voor een gezellige borrel

van een speciaal bier tot een goed glas

wijn, een lekker hapje en leuke muziek!!

Met regelmaat live muziek.

De Sillestraat 1, 2593 TS  Den Haag

Café Locus 
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Tien jaar geleden kwam ik in Bezuidenhout wonen. Ik had

snel mijn draai gevonden. De wijk had mijn interesse ge-

wekt. Ik wilde meer van de wijk weten. Meer weten van de

bewoners, de historie en wat er allemaal op stapel staat.

Mijn vrouw wees mij op een oproep in de krant om redac-

teur te worden. Met gezonde scepsis heb ik mij aangemeld.

Ik vond mijzelf geen redacteur en had geen idee of ik over

de juiste schrijfkwaliteiten beschikte. En dat is nu zo leuk

van de samenwerking binnen de redactie. Met gezonde in-

teresse in Bezuidenhout en de hulp van de mederedacteu-

ren komt het met het schrijven wel goed. 

Door te schrijven voor de wijkkrant ben ik de wijkbewoners

en de wijk veel beter leren kennen. Tijdens redactievergade-

ringen bespreken we de onderwerpen waar we over willen

schrijven. Dan kom je er achter dat er heel veel speelt in

onze wijk. Dat we samen een wijk zijn dat vol zit met mooie

verhalen. Aan ons om hier over te schrijven. De onderwer-

pen verdelen we in de redactievergadering en daarna ga ik

aan de slag met ‘mijn’ artikel. 

Mooie gesprekken

Ik verdiep me wat in het onderwerp en ga in gesprek met de

desbetreffende Bezuidenhouter. Stuk voor stuk zijn dat

mooie gesprekken. Wijkbewoners zitten vol trots over onze

wijk en zijn maar al te graag bereid om over hun ervaringen

te vertellen. De verscheidenheid aan onderwerpen en dus

ook de wijkbewoners is groot. Ik vind het dan tof om hun

verhaal verder te brengen in onze wijk. Ik hou van de bevlo-

genheid van mensen die hun eigen woongenot of hun

buurt net iets beter willen maken. Wat mij bij blijft, is het

gesprek met bewoners van de Pijnacker Hordijkstraat die de

strijd aan gingen met Haag Wonen over achterstallig onder-

houd. Of die keer dat een inwoner via Nextdoor de ge-

meente heeft weten te bewegen iets te doen aan het

afvaloverlast na een zomerse dag in Park Vlaskamp 

gemeente heeft weten te bewegen iets te doen aan de 

afvaloverlast. Ogenschijnlijk kleine acties van bewoners,

maar wel met impact. 

We hebben als wijkkrant ook een rol om wijkbewoners op

de hoogte brengen van allerlei ontwikkelingen die spelen of

op ons afkomen. Of dit nu gaat over water- of rattenoverlast

of alle nieuwbouwprojecten. Door er over te schrijven hoop

ik wijkbewoners goed te informeren. Juist vanuit het per-

spectief van jou en mij, bewoners van onze mooie wijk.

Goede initiatieven kunnen we met een artikel wat extra

aandacht geven. En ik ben best kritisch op partijen die op

één of andere manier invloed hebben op de leefbaarheid

van onze wijk. Met veel plezier heb ik dan ook allerlei artike-

len geschreven over de herinrichting van straten of de

komst van zonneparken of de vele woontorens.

En ja, de wijkkrant draait op vrijwilligers. Ik vind het een

leuke club wijkgenoten bij elkaar. En dat uit zich ook in een

paar keer per jaar een krantborrel in een buurtcafé. Altijd

leuk om elkaar nog beter te leren kennen in een andere set-

ting. Na welke wijkkrantbijeenkomst dan ook, ik kom altijd

weer thuis met verhalen over Bezuidenhout. En er zijn er

nog zo veel om over te schrijven…

Bezuidenhout Nieuws 
bericht over een wijk vol verhalen

Deze wijkkrant die je in je handen hebt, is één van de vele activiteiten die vallen onder het Wijkberaad 

Bezuidenhout. Ik ben redacteur voor deze wijkkrant. En met veel plezier. Graag neem ik je mee waarom dit

vrijwilligerswerk zo leuk is en dat jezelf een beetje inzetten voor de wijk verrijkend werkt. 

Door: Mark Hoogland

45 JAAR WIJKBERAAD BEZUIDENHOUT 

Mark Hoogland, redacteur Bezuidenhout Nieuws





B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  O K T O B E R  2 0 2 0 9

Werkgroepen Bezuidenhout

Wijkberaad Bestuur

Parels van Bezuidenhout  

Muziek / openluchtconcerten 

Bezuidenhout Nieuws

Websites Bezuidenhout.nl

GeheugenvanBezuidenhout.nl

Facebook en twitter

Sophieparkfeest

Bezuidenhoutse Voetbalkampioenschappen

Vrijmarkt

Ondersteuning Straatfeesten

Schaatsbaan

Haagse Hout uitgaansgroep

Buurtpreventieteam

Speelotheek

Pleinen in Oost

Grondwateroverlast

Bezuidenhout Leeft/LER

Bezuidenhut Right to Challenge

Duurzaam Bezuidenhout

Overleggroep Haagse Bos

Werkgroep Oost

Werkgroep Verkeer

Green Business Club Beatrixkwartier

In totaal telt het wijkberaad 244 vrijwilligers.

45 JAAR WIJKBERAAD BEZUIDENHOUT 

Max (6 jaar): “Ik vind het hartstikke fijn dat de Bezuidenhut elke dag open is. We zijn

deze zomer niet op vakantie geweest door corona, dus ik was bang dat het een

beetje saai zou zijn deze vakantie. Maar gelukkig waren er elke dag vrijwilligers,

zodat de Bezuidenhut open kon gaan. Ik mocht elke dag een waterijsje kopen. En

toen het zo warm was, hebben ze steeds de tuinslang op het veld gelegd zodat we

leuk met water konden spelen. Mama vond het erg warm, maar die kon lekker onder

de parasol zitten op het terras. We hebben een hele leuke vakantie gehad zo”.

Het speelgoed staat weer 

klaar in De Hut

En toen was het eindelijk weer zover. Op

vrijdag 4 september is de speel-o-theek

ofwel ‘De Hut’ weer opengegaan voor de

kinderen en hun ouders om te starten met

het uitlenen van al ons leuke speelgoed.

Ons team, dat bestaat uit Lucy, Leny, Marja,

Thea, Yvon, Gaby en onze nieuwe collega

Sara, heeft hard gewerkt en ervoor ge-

zorgd, dat al het speelgoed weer schoon,

netjes, geteld en uitgezocht in de kasten

staat.

Die vrijdag hebben we onze enige en eer-

ste bezoeker natuurlijk hartelijk welkom

geheten. Een zeer rustige start. De woens-

dag erna was het openingsnieuwtje al aar-

dig verspreid en was het er gezellig druk

met vooral veel vaders en enkele moeders

die ons kwamen bezoeken.

Het waren weer leuke gesprekken met

onze bezoekers en elkaar. We hebben gela-

chen en genoten van de kleine dreumesen

die vol enthousiasme graag ‘hun’ nieuwe

aanwinsten mee naar huis wilden nemen

en we zijn blij met de nieuwe leden die

zich hebben ingeschreven.

Het is natuurlijk ook weer wennen om co-

ronaproof open te gaan. Daarom vragen

wij u bij uw bezoek om goed 1,5 meter af-

stand te houden, uw handen bij binnen-

komst te desinfecteren voordat u

speelgoed uitzoekt en na een toiletbezoek

deze ook te reinigen voor de volgende be-

zoeker. Mocht het te druk zijn in De Hut

dan vragen wij u om even buiten bij de

deur te wachten. 

Bedankt voor uw geduld en uw komst! 

Wij kijken er naar uit.

Gezocht

Het wijkberaad zoekt wijkbewoners die

deze winter de schaatsbaan willen helpen

opzetten. Dan kunnen de kinderen weer

schaatsen op de kunststof baan. Stuur

een mail naar 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

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!

GEVRAAGD: GRAMMOFOONPLATEN COLLECTIES!

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

LP collecties uit de jaren1950-1975 met KLASSIEKE MUZIEK

(Bach, Mozart...)

Hiernaast ook JAZZ/Pop/Rock van interesse, Particulier 

verzamelaar Den Haag, Bel aub 06-81186530 of 070-3620744
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“Ik moet het boek weer eens opzoeken. Na een paar ver-

huizingen weet ik niet waar het ligt. Maar mijn lesboek

van de opleiding ligt hier onder de toonbank. Je moest alles

uit je hoofd leren, van de vacht en de tanden tot het skelet

van alle soorten honden. Ik heb het in vier keer gehaald

maar toen had ik wel een 8”.

“Zelf hebben we nu geen hond. We hebben een beagle

gehad maar op dit moment past het niet. Met mijn werk is

het hartstikke druk, ik ben de komende maand volledig vol,

en ik kom elke dag van Loosduinen met de tram. Maar het

komt vast wel weer een keer”.

“Ik zeg altijd, jij moet altijd de baas zijn, niet de hond. Dan

is het duidelijk. En als je er niet voor kunt zorgen of het niet

kunt betalen, dan moet je het eigenlijk niet doen. Soms zie

ik wel eens een hond lopen die niet netjes is. Ik snap wel

als het er een keer niet van komt en misschien kan niet ie-

dereen het betalen. Maar uiteindelijk wordt een hond er

niet beter van als hij niet verzorgd is”. 

Niet vanzelf

“Sommige mensen hebben het tegen mij wel eens over

hun zelfreinigende hond. Maar dat klopt niet. Als hun

vacht vies is, dan komen er klitten in en die gaan niet van-

zelf weg. Jij moet toch ook iedere ochtend een kam door je

haar doen? Bij honden is het net zo”. 

“Bij een behandeling was ik de hond dan ook altijd. Dat is

hierachter, dat zie je niet van buiten. Voor de rest kan ieder-

een zo naar binnen kijken. Als mensen hun hond langs

brengen, dan is die vaak nog op de baas gericht en je ziet

hem zijn baasje volgen als die wegloopt. Maar zodra hij de

hoek om is, dan is hij hem vergeten. Dan is de hond hele-

maal op mij gericht en kan ik hem onder handen nemen”. 

“Je moet een hond netjes in verhouding knippen. Als een

pup op de rug kort haar heeft, dan moeten de benen vaak

wat langer haar hebben. Zou je de benen dan kort knippen,

dan is het al snel een skelet op pootjes en dat wil je niet. Ik

heb klanten die zeggen dat ze hun hond alleen nog maar

door mij willen laten knippen. En omdat ze eens in de twee

tot drie maanden terugkomen, bouw je best een band op”. 

“Er is een doodle die al bij me komt vanaf dat ie pub was en

volgens de dokter had hij last van zijn heup. Hij stond op de

tafel ook raar te springen en ik voelde helemaal geen spie-

ren in zijn pootje. Volgens mij was er met de heup niks mis,

maar moesten ze nog eens naar die spieren kijken en dat

heeft het baasje bij een andere dierenarts gedaan. En toen

er een paar dagen later bloemen werden gebracht, bleek

het inderdaad iets met de spieren te zijn geweest. Dat

maak je toch samen mee en dat is gewoon mooi”.

Hondentrimsalon De Goudvis

Fiona Verduijn: honden worden rustig bij mij
“Kijk, dit is het: Toepols Hondenencyclopdie. Op internet bieden ze het aan voor een tientje, maar

toendertijd was het een heel duur boek. Dat heb ik van mijn stagebegeleider gekregen, voor de 

opleiding dierenverzorging. Ze had erin geschreven ‘Voor mijn allerbeste stagiaire’. Volgens haar had

ik talent om met honden om te gaan. Ze werden rustig bij mij en ik vond het ook mooi een hele grote

bouvier onder handen te nemen en goed af te leveren. Toen ben ik doorgegaan met de opleiding voor

hondentrimmer”. 

Bedrijvenrubriek

Tekst en foto: Marijn Smit

Fiona Verduijn: honden worden rustig bij mij
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Stichting Wijkberaad 
Bezuidenhout

Dit jaar op 26 oktober in het Wijk- en Dienstencen-

trum Johannes Camphuysstraat 25.

Maar in verband met de Corona maatregelen 

kunnen er maximaal 25 bewoners in de zaal.

Wilt u erbij zijn meld u dan aan via

wijkberaad@bezuidenhout.nl. 

Het jaarverslag 2019 en agenda staan vanaf 

12 oktober online op

Bezuidenhout.nl bij menu bewoners/wijkberaad

Bewonersvergadering 
2020

Parels

De Parels van het Bezuidenhout is hét jaarlijkse event waarbij 
buurtbewoners hun passie delen met de buurt door hun huis of 

atelier open te stellen voor het publiek. De Parels vormen samen
een originele fiets- en wandelroute door de wijk. 

De Parels zijn te herkennen aan de vlag bij hun huis.

Voor de organisatie van dit evenement in 2021 zoeken we een

Initiatiefrijke coördinator
die houdt van mensen en van organiseren.

Het betreft een vrijwilligersfunctie. Samen met een ervaren team van

vrijwilligers zorg je voor een perfect georganiseerde dag. 

De werkzaamheden bestaan onder meer uit:

l Het onderhouden van contacten met de bestaande parels;

l Het zoeken en vinden van nieuwe parels in de wijk;

l Een planning maken voor alle activiteiten rondom De Parelroute

    (denk aan het maken van de routekaart, de communicatie met de

    deelnemers en de media)

l Het voorzitten van de teambesprekingen.

Meer informatie over De Parels kun je vinden op onze website:

www.bezuidenhout.nl/parels

Vind je het leuk om met dit sprankelende initiatief aan de slag te

gaan, neem dan snel contact en stuur een berichtje aan 

wijkberaad@Bezuidenhout.nl

van... Bezuidenhout

Beste Bezuidenhouters, zoals jullie denkelijk
weten zet het wijkberaad zich al jaren in om de
leefbaarheid in onze wijk te behouden en beter
te krijgen.
Met de komst van ongeveer 10.000 woningen en
de daarbij behorende 20.000 nieuwe inwoners
zal die leefbaarheid zwaar onder druk komen te
staan. Denk aan scholen, speelplaatsen, parke-
ren, openbaar groen etc etc.

We hebben de gemeente, wethouders en ge-
meenteraad hier al jaren op gewezen zonder een
enkel resultaat. Nu komt de komende maanden
het “masterplan” voor al die woningen in de ge-
meenteraad ter goedkeuring.

We denken dat dat het moment is om met zo-

veel mogelijk Bezuidenhouters ons te laten
horen.
Hoe en wat en waar denken we nog over na
maar het zou ons helpen om te weten hoeveel
Bezuidenhouters met ons mee gaan doen.

Laat het ons weten via Bezuidenhout.nl/Ikdoe-
mee en dan laten we jullie per mail weten wat
en wanneer we iets organiseren.

We hebben NU jullie steun nodig

Groet Jacob Snijders  

Voorzitter Wijkberaad Bezuidenhout

Attendering Aktie bereidheid Bezuidenhout
ivm Hoogbouw en Meerbouw
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Een vriendin schreef laatst op Twitter dat ze graag in een

buurt zou wonen waar iedereen voor minstens vijf jaar

klaar is met de schuurmachine. De lijst reacties onder

haar tweet was eindeloos. Het ging over bladblazers,

tuinstofzuigers, hogedrukreinigers, opblaasjacuzzi ́s en

old school boormachines. Iemand zei dat zijn eigen

buurt als bijnaam Black & Decker Country’ had. Hij

woont in een vooroorlogse wijk in Dordrecht, de twitte-

rende vriendin in een jarendertigwoning in Haarlem,

maar ze hadden net zo goed uit Bezuidenhout kunnen

komen.

Ik heb laatst bij mijn buurman gepolst of hij ook vond

dat onze buurt – terwijl ik deze zin typ, begint er ergens

achter mijn huis een apparaat te krijsen, iets in het genre

schuurmachine of slijptol - de laatste maanden een stuk

lawaaiiger is geworden. Dat kon hij beamen, gelukkig

maar – ik begon mezelf al wijs te maken dat ik een ge-

stresste, overgevoelige iets oudere man begon te worden

die maar beter kan verkassen naar het spreekwoordelijke

hutje op de hei.

Maar zoals altijd lijkt de grote wereld zich ook in onze

kleine wijk te manifesteren: de bouwmarkten doen

goede zaken, gedwongen thuiszitten door een lockdown

maakt de klusser en opruimer in ons wakker, de corona-

crisis draaide uit op een kluspandemie die ook mijn

buurt niet voorbijging – ergens richting Bezuidenhoutse-

weg klinkt - as we type- een klusgeluid dat te vaag is om

thuis te brengen. En dan is het nu twintig voor elf, maar

de klussers bij het hoekpand moeten vaak al voor acht

uur een apparaat aanzetten en bij de nieuwe overburen

moet in alle vroegte ook wel eens iets lawaaiigs afgele-

verd worden voor hun opknaphuis. De weldadige stilte

van de lockdown – zonder vliegtuigen, zonder auto’s –

heerste elders. Zelfs de beruchte, mysterieuze bromtoon

die onze wijk al jaren teistert, meende ik dit voorjaar op

een nacht te horen. 

Buurtgenoten klaagden over motoren die op de Laan van

Nieuw Oost-Indië wedijverden wie het hardst kon brul-

len, de bouwput aan de Juliana van Stolberglaan is maar

een van de plekken waar omwonenden al maanden geen

wekker meer hoeven te zetten, en dan hebben we het

nog niet eens gehad over het getimmer aan al die dak-

opbouwen.

Houdt het dan ooit op? In de winter misschien, niet echt

het seizoen voor klussen buiten de deur. Of in het voor-

jaar de kluspandemie dan echt achter de rug is? Ik vrees

van niet. Dan is onze achtergevel aan de beurt. Sorry.

Herrie

De plannen die uitgevoerd gaan worden, zijn:

n   het organiseren van een prijsvraag om het fietsparkeer

      probleem op te lossen in Oost (kosten 1500 euro)

n   het herontwerpen van de E-Hagenaar (laadpaal voor 

      elektrische auto’s), zodat die op meer plekken in de wijk 

      kunnen worden geplaatst (kosten 3000 euro)

n   het plaatsen van fruitbomen in de Van der Wijckstraat 

      voor meer groen in de wijk (kosten 7000 euro)

n   het doorontwikkelen van de LER, de 

      leefbaarheidsmonitor (kosten 7000 euro)

n   het aanleggen van vier openbare tapwaterkranen in het

      Sophiepark, op het Spaarwaterveld en in de Van der 

      Wijckstraat (kosten 15.000 euro)

n   het realiseren van een fietsenstalling in de 

      Theresiastraat (kosten 7500 euro)

      De plannen die gezamenlijk iets meer kosten (41.000 

      euro) dan aanvankelijk als wijkbudget beschikbaar was, 

      moeten binnen een jaar worden gerealiseerd.

Bijna 3000 inwoners van Bezuidenhout (Midden en Oost) hebben via een persoonlijke stemcode hun stem

uitgebracht op plannen voor de besteding van 40.000 euro, die de gemeente als wijkbudget beschikbaar

heeft gesteld. In totaal zijn door wijkgenoten 55 plannen ingediend, waarvan er 11 haalbaar bleken. Er rolden

zes prijswinnaars uit de bus, die hun plannen mogen uitvoeren. De winnaars werden deze zomer bekend 

gemaakt door wethouder Saskia Bruines, verantwoordelijk voor het stadsdeel Haagse Hout.

Wijkbudget verdeeld

Wethouder Bruines tijdens de uitreiking van cheques voor de zes

winnende ideeen, op het terras van Bezuidenhut. Deze cheque

gaat naar Floor Tuinstra voor haar plan voor fruitbomen. 

(Foto: gemeente Den Haag)



Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR  Den Haag

070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

Al bijna 100 jaar uw 

vers specialist voor vers vlees, soepen, 

maaltijden, belegde broodjes en vleeswaren.

Traiteurslagerij Ammerlaan

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

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
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Maar, vlak voor de zomer heeft Pieter Grinwis (Christen-

Unie/SGP) samen met GroenLinks en Hart voor Den Haag

een initiatiefvoorstel ingediend dat unaniem is aangeno-

men door de raad. Dit initiatiefvoorstel blijft ruimte geven

voor verkamering in Bezuidenhout. En met de grote hoe-

veelheid appartementen in onze wijk is de kans groot dat

dit weer gaat gebeuren zodra het nieuwe beleid er is.

Maakt u woning onderdeel uit van een VvE dan kunt u ook

zelf actie ondernemen tegen verkamering!

Meerdere wijkbewoners kunnen meepraten over de gevol-

gen van verkamering. Een appartement in het portiek

wordt verkocht en er komt geen vrijgezel, stel of gezin voor

terug, maar 4 tot 6 arbeidsmigranten of studenten. Dit kan

natuurlijk goed gaan, maar de ervaring leert anders. Of

zoals het college van burgemeester en wethouders het zelf

zo mooi verwoordt in het tijdelijk verkamerverbod: verka-

mering zal leiden tot een onaanvaardbare inbreuk op het

geordend woon- en leefmilieu in de omgeving van het be-

treffende pand en het heeft gevolgen voor het wooncom-

fort, de leefbaarheid en sociale cohesie in woonwijken.

Het initiatiefvoorstel van Grinwis zal overgenomen moe-

ten worden in het nieuwe beleid over verkamering. Hierbij

de belangrijkste punten uit het initiatiefvoorstel:

n Vergunningplicht voor kamerverhuur vanaf 3 of meer 

     personen

n  Geen vergunning mogelijk voor woning met een WOZ-

     waarde < € 199.000,- (prijspeil 2020)

n Een quotum van 5% voor het aantal vergunde 

     verkamerde woningen per wijk. 

Woningen boven de € 199.000,- blijven in Bezuidenhout in

aanmerking komen voor verkamering. Volgens het initia-

tiefvoorstel zit Bezuidenhout rond het quotum van 5%.

Maar dat is nog niet zo gezegd. Een uiteindelijke andere

becijfering in het nieuwe beleid kan zo maar negatief uit-

pakken voor Bezuidenhout. En dus ruimte voor verkame-

ring.

Wilt u geen verkamering binnen uw VvE dan hoeft u niet

te wachten op nieuw beleid. U kunt namelijk de statuten

van de VvE aan (laten) passen. Hierin kunt u bijvoorbeeld

een verbod opnemen op verkamering of alleen bij una-

nieme instemming. Zijn er mogelijkheden voor een dakop-

bouw? Neem dan ook een verbod op om na plaatsing van

een dakopbouw het desbetreffende appartement alsnog te

splitsen. 

De kosten van het aanpassen van de statuten zijn € 1.000,-

/ € 1.500,-. Dat is een stevig bedrag, maar houdt er reke-

ning mee dat de VvE nooit meer afkomt van een verka-

merde woning. De negatieve invloed op de prijs van

omliggende appartementen is vele malen groter dan de

kosten voor het aanpassen van de statuten. 

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de

VvE Balie van de gemeente of een notaris.

VvE’s aan zet tegen verkamering in Bezuidenhout

Het verkameren is in heel Den Haag per 3 juni jl. door de politiek tijdelijk stilgelegd. In afwachting

van nieuw beleid mogen woningen niet meer gesplitst worden in aparte kamers. Een goed teken voor

Bezuidenhout, want beleggers en pandjesbazen hadden onze wijk gevonden als het gaat om 

verkamering. 

Tekst: Mark Hoogland

Raadslid Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) wil met zijn 

aangenomen voorstel de verkamering aan banden leggen.

Verkamering leidt tot allerlei vormen van overlast.



Als trefzekere spits en niet te passeren breker op het mid-

denveld maakten Lisan Grimberg (rechts op de foto) en Lu-

cienne Reichardt deel uit van het vrouwenteam dat ADO

Den Haag in 2012 de allereerste double van landskampi-

oenschap en KNVB-beker in de clubgeschiedenis bezorgde.

Met nog eens één (Lucienne) en twee (Lisan) veroverde

KNVB-bekers behoort het duo tot de meest gelauwerde

ADO'ers. Waar Bertus de Harder als onnavolgbare linksbui-

ten van VUC ooit duizenden toeschouwers naar het oude

VUC-terrein aan de Schenkkade trok, kunnen zij redelijk

anoniem door de wijk lopen. Lucienne kan zich niet herin-

neren hier ooit als oud-voetbalster te zijn herkend. Lisan al-

leen als zij 'oude bekenden' uit haar ADO-tijd tegenkwam,

zoals Alberto van het ADO Journaal.

Leuke wijk

Lucienne leerde Bezuidenhout in haar ADO-tijd kennen als

een aantrekkelijke wijk toen zij haar studentenkamer in

Bekende Bezuidenhouter
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Lisan Grimberg en Lucienne Reichardt

“Voor het voetbal moest alles wijken”

In de persoon van Bertus de Harder speelde van 1937 tot medio 1949 één van de beste Nederlandse

voetballers ooit in Bezuidenhout. Tegenwoordig resideren hier twee van de succesvolste ADO'ers aller

tijden: Lisan Grimberg en Lucienne Reichardt.

Tekst: Roeland Gelink, Foto’s: Els Smeets
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Rotterdam verruilde voor het huis van haar moeder, die van

Gouda naar de Cornelis van der Lijnstraat was verhuisd.

Later had zij hier een pied-à-terre aan de Van Lansberge-

straat en De Sillestraat en sinds vorig jaar woont zij samen

met haar vriend aan de 2de De Carpentierstraat. 

Na een jaar studeren in het buitenland teruggekeerd bij

ADO Den Haag werd Bezuidenhout in 2016 ook de woon-

plek van Lisan, eerst met een teamgenoot in de Usselincx-

straat en sinds drie jaar aan de 3e Joan Maetsuyckerstraat.

"Ik vind het een heel leuke wijk en ook praktisch. De snel-

weg en de trein zijn in de buurt en ik kan wandelend naar

mijn werk."

Hun tijd bij de vrouwen van ADO Den Haag vormde een dag

voor het interview nog onderwerp van gesprek tijdens een

gezamenlijk fietstochtje. "We kwamen de Solex-tour door

het Westland tegen en die hadden we bij ADO ook een keer

gedaan, in het jaar van het kampioenschap", vertelt Lisan.

"Hoe bijzonder en hoe gaaf die tijd was, besef je pas goed

achteraf. En hoe jong we waren, 15 en 16 jaar toen we bij

ADO begonnen (in 2008, red.)." Het dubbele succes van 2012

beschouwen beiden als hoogtepunt. "Daar hadden we zo

lang naartoe gewerkt", verklaart Lucienne. "Drie jaar waren

we er dichtbij geweest, maar ging er steeds iets mis. Wat

ook vet was, was dat we in 2012 echt héél goed waren", is

Lisan niet vergeten. In 22 wedstrijden waren de Haagse

vrouwen goed voor 72 treffers, waaronder de ene na de an-

dere beauty. "Kijk ook maar naar hoe het meiden met wie

wij speelden daarna is vergaan", verwijst Lucienne naar de

successen die veel oud-ploeggenoten later met het Neder-

lands elftal vierden. 

Hoewel hij na zijn tijd bij VUC als één van de eerste Neder-

landse profvoetballers in Frankrijk succesvol was bij Bor-

deaux, was Bertus de Harder te vroeg geboren om zich rijk

te spelen. "Had hij tien, twintig jaar later gespeeld, in het te-

levisietijdperk dus, hij zou wéreldberoemd, imméns populair

en schátrijk zijn geworden", schrijft Bezuidenhouter Piet van

der Eijk in zijn boek over Bertus de Harder, 'Het levensver-

haal van de Goddelijke Kale'. 

Als pioniers in de Vrouwen Eredivisie waren voor Lisan en

Lucienne evenmin vette contracten weggelegd. Beiden heb-

ben het voetbal ook steeds gecombineerd met studeren.

"Het is wel zo dat ik veel heb moeten laten voor het voetbal-

len", aldus Lisan. "Als het erom ging, moest voor het voetbal

alles wijken. Ik heb er zelfs tentamens voor verzet." "Uitein-

delijk hebben we weinig of geen trainingen gemist", valt Lu-

cienne haar bij. "We vonden het wel belangrijk om onze

studie af te maken. Dat is vooral een kwestie van goed plan-

nen en daar zijn wij heel gedisciplineerd mee omgegaan."

Voor Lisan resulteerde dat in masters in Law & Economics

en Policy Economics, terwijl Lucienne eind vorig jaar promo-

veerde in de psychologie. 

Veel sfeer

Inmiddels volledig ingeburgerd in Bezuidenhout zijn Lisan

en Lucienne gehecht aan hun straat. Lisan: "Het plein waar

ik aan woon, maakt het anders dan de meeste straten. Het

is een leuke hoek bij de Maetstate en mijn broer, schoonzus

en neefje wonen ook nog eens aan de overkant." Lucienne

vond Bezuidenhout toch al een mooie wijk met mooie plek-

ken en prijst zich ook gelukkig met haar statige straat en

oude huis met originele details. "Dat creëert veel sfeer."

Nadat zij hun voetbalschoenen aan de wilgen hebben ge-

hangen, is het van een balletje trappen in de wijk niet meer

gekomen, al begint het op het gras van het Spaarwaterveld

wel even te kriebelen. 

Lisan werkt tegenwoordig als senior adviseur staatsdeelne-

mingen bij het ministerie van Financiën. Lucienne ging na

haar promotie als statistisch onderzoeker aan de slag op de

afdeling gezondheid en zorg van het Centraal Bureau voor

de Statistiek. Dat vroegere teammaatjes zich nu Europees

kampioen en vicewereldkampioen mogen noemen, wekt

zeker geen jaloezie. "Ik vind dat juist heel gaaf voor de mei-

den die daar echt alles voor over hadden", zegt Lucienne. "Ik

had andere doelen en heb bereikt wat ik wilde bereiken, al

had ik nog wel graag ervaren hoe het was om met het Ne-

derlands elftal te trainen." Lisan was in haar debuut voor

het Nederlands elftal direct goed voor een goal, maar koos

er daarna zelf voor om voor Oranje te bedanken. "Er ging te

veel tijd in zitten. Bovendien had ik nog te maken met de

oude garde en haalde ik er niet super veel energie uit. Je

kunt je wel eens afvragen wat er was gebeurd als je er wel

bij was gebleven, maar met de jongeren die na mij bij het

Nederlands elftal zijn gekomen, werd de concurrentie ook

heel groot. En van een heel Europees Kampioenschap op de

reservebank zitten, zou ik niet vrolijk zijn geworden."    



Emmastraat 25a hk. Theresiastraat

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

Verborgen Parels uit Haagse Hout

Guillaume Marcenac:  
Impressions Marines
Pianist & componist speelt zijn  
nieuwste werk 

Theaterzaal |  14 nov | 20:15 uur

Farbod Moghaddam:  
Vers van de Pers
Cabaret met Nederlandse nuchterheid 
en Iraans temperament  
Theaterzaal | za 19 dec | 20:15 uur

Plus dit najaar:
Dirk Scheele  Sjaak Bral

Nadja Filtzer  Robbert Duijf

Hakim (Sinterklaasvoorstelling)
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Emma, opgegroeid in de Joan Maetsuyckerstraat, speelde als kind

naar hartenlust in de speeltuin van het Spaarwaterveld, maar

maakte ook eindeloos voertuigen van Lego. Ook keek ze veel naar

documentaires over techniek en tekende ze graag. Daarom was

het niet verwonderlijk dat ze na de Nutsschool Bezuidenhout en

het gymnasium Novum in Voorburg koos voor de studie Industri-

eel ontwerpen aan de TU in Delft. Ze woont daar in een studen-

tenhuis maar komt in het weekend nog graag op bezoek bij haar

ouders in het Bezuidenhout. 

Al sinds 2005 doet de TU Delft mee in Monaco. Elk jaar een

nieuwe lichting studenten met een nieuwe boot. Met de deel-

name aan zo’n competitie willen de studenten de grenzen van de

techniek opzoeken en aantonen dat je op groene energie behoor-

lijk hard kunt varen. De uitdaging is om telkens weer sneller en 

efficiënter te varen op energie van de zon. Om de weerstand met

het water zo klein mogelijk te maken kan de boot door middel

van draagvleugels opstijgen uit het water. Het streven was dit

keer om vliegend over de finish te gaan. De boot die zo’n 2 meter

breed en 6 meter lang is, heeft 6 m2 zonnepanelen en vaart volle-

dig op zonne-energie. Als de boot een snelheid heeft van 15 km

per uur rijst hij uit het water op en kan dan maximaal 45 km

halen!

Teleurstelling

Het niet doorgaan van de Monaco Solar Challenge was, hoewel

begrijpelijk, een enorme teleurstelling. De twintig Delftse studen-

ten van het ‘dreamteam’ hadden alles op alles gezet om in één

jaar hun zonneboot te bouwen en hadden daartoe zelfs hun stu-

die een jaar stopgezet. Toen kwam het lumineuze plan: waarom

organiseren we niet zelf een race met de beste teams uit de top-

klasse op het Ketelmeer in Flevoland? De race die plaatsvond op 17

augustus, bestond uit 3 onderdelen: duurrace, slalom en sprint.

Vorig jaar werden de Delftse studenten wereldkampioen, dus voor

de race op het Ketelmeer waren de verwachtingen hoog gespan-

nen. Zeker ook omdat ze nu de beschikking hadden over een ge-

heim wapen: de haaienhuid! Op de draagvleugels onder de boot

is een folielaag aangebracht die bestaat uit kleine ribbelstructu-

ren. Deze zogenaamde haaienhuid werkt als een tweede huid

waardoor de boot nog soepeler door het water glijdt. Deze tech-

niek werd al eerder gebruikt bij Olympische bobsleeën, racevlieg-

tuigen en grote zeiljachten, maar nog nooit op een zonneboot.

Helaas, de race werd niet gewonnen. Er brak een stukje van de

vleugel af waardoor hij niet meer kon vliegen.

Doel

Emma vertelt nog dat het belangrijkste doel eigenlijk is de mari-

tieme sector, die heel conservatief is, te inspireren. De studenten

worden nu wel steeds vaker uitgenodigd door gerenommeerde

bedrijven om kennis te delen en onderzoeken op te starten. “We

willen laten zien wat je kunt bereiken als je maar wilt!”

Inmiddels heeft Emma haar studie weer opgepakt. Bij Industrieel

ontwerpen gaat het om het combineren van verschillende tech-

nieken. Dat komt later goed van pas in het werk: industrieel ont-

werpers vormen vaak de verbinding tussen de technici en de

mensen van bijv. het beleid of marketing. Emma zou het liefst

gaan werken voor een duurzaam bureau. Ze heeft haar bachelor

al en over 2 jaar haar master. Emma vliegt verder!

Emma Linders bouwt zonneboot met haaienhuid

Emma Linders (22) , student aan de TU Delft, zou met het Solar Boat Dreamteam van de TU Delft deel-

nemen aan de Monaco Solar Challenge. Helaas viel dat plan door de uitbraak van corona in het water,

maar snel werd een nieuw plan bedacht!

Tekst: Paul van Riel
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Licht zet inbrekers in

het zicht

Inbrekers zijn in de aanloop naar de wintermaanden het
meest actief in de vooravond. Als het donker is en er
brandt geen licht in een woning, weet een inbreker dat er
niemand thuis is. Met een eenvoudige tijdschakelaar op
uw binnen- en buitenverlichting kunt u dit voorkomen. 

Inbrekers slaan graag toe zonder dat toevallige voorbijgangers

hen kunnen zien. Kijk daarom kritisch naar uw woning. Zijn er

plekken waar het zicht slecht is, zoals een raam met een grote

struik ervoor of een niet-verlicht portiek? Goed hang- en sluit-

werk maakt het inbrekers ook moeilijk. Hang- en sluitwerk met

het politiekeurmerk Veilig Wonen vermindert de kans op inbraak

met maar liefst negentig procent! 

Preventietips

Een inbreker heeft slechts dertig seconden nodig om in te breken.

Als het langer duurt, breekt hij vaak zijn poging af. Een aantal tips

om het een inbreker lastig te maken:

n  Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien van het 

      SKG-sterkeurmerk.

n  Sluit ramen en deuren goed af, draai ze op het nachtslot en 

      berg de sleutels op, ook al bent u maar even weg.

n  Gebruik tijdschakelaars op uw verlichting. Vaak verlaten 

      mensen in de loop van de dag hun huis om pas ‘s avond terug 

      te keren in een donkere woning. 

n  Maak afspraken met uw buren om een oogje in het zeil te 

      houden.

Zorg ook voor goed zicht rond uw huis. Gebruik in donkere uren

de verlichting bij uw toegangsdeuren en zorg dat inbrekers zich

niet kunnen verschuilen achter struiken in voor- en zijtuinen.

Snoei tijdig!

112, daar pak je ook woninginbrekers mee

U kent uw wijk het beste. Als er iets niet in orde lijkt, dan is dat

meestal ook zo. Ziet u verdachte personen, mensen die niet in uw

buurt thuishoren en veel aandacht hebben voor woningen, bel

dan direct de politie. Bij spoed of heterdaad bel 112, anders 0900-

8844. Let op hoe ze eruit zien en in welke richting ze vertrekken.

Noteer ook het merk en kenteken van het eventuele vervoermid-

del. Het is van belang om zo snel mogelijk te bellen. Door uw mel-

ding kan de politie direct ter plaatse zijn. Liever een keer teveel

gebeld, dan één keer te weinig!

De wijkagenten, v.l.n.r. Hans van der Linde en Ron van Ommeren.
Tekst: Hans van der Linde

Column wijkagent

Corona treft de horeca opnieuw

Met de komst van de tweede coronagolf heeft het kabinet enkele

maatregelen in oranjegekleurde gebieden, met name de Rand-

stad, moeten aanscherpen. Een tegenvaller voor de horeca, die

net aan het opkruipen was van de eerste uitbraak toen bars en

restaurants hun deuren in juni weer mochten openen. Nu moe-

ten horecagelegenheden een uur eerder sluiten. In Bezuidenhout

zetten de ondernemers zetten alles op alles om de zaak draai-

ende te houden. 

De horecagelegenheden die door de redactie zijn bevraagd, hou-

den goede hoop. Hun omzetten zijn bij lange na niet van het ni-

veau van vóór het coronatijdperk. Sinds de heropening op

Tweede Pinksterdag zijn de inkomsten 30 tot 40 procent lager

dan gebruikelijk. Een van de restauranteigenaren is optimistisch:

“De loop komt er weer in”. En zegt ook: “Voor de gast is het alleen

maar beter geworden, rustiger en meer ruimte. Corona zorgt ook

voor creativiteit; zo gaan wij een prachtige wintertuin bouwen.”

Een andere horeca-uitbater is minder vrolijk gestemd. 

Hij zegt: “We redden het nog wel, maar ik maak me zorgen over

de afbouw van de steunpakketten van de overheid. Die is nu in

zicht, terwijl de tweede golf eraan komt”.

Deze foto heb ik geno-

men een dag nadat

veel mensen uit Bezui-

denhout, Mariahoeve

en andere wijken geno-

ten hebben van het

park aan de Vlaskamp.

Ik vraag mij af waarom

het park er de volgende

dag steeds weer zo uit

moet zien. Is het een

idee om de foto op te

nemen in het eerstvol-

gende wijkblad, even-

tueel met een

aanmaning om verant-

woordelijker om te

gaan met de ruimte?

Ph. Schornack vd Waag
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Aan het leer-/werkbedrijf was destijds ook een reïntegratiebedrijf

gekoppeld, om mensen te bemiddelen naar regulier werk. De

duur van dit traject was 1 jaar.

Sinds eind 2015 werkt het Haags Werk Bedrijf samen met het

Haags Veeg Bedrijf van de gemeente Den Haag. Door circa 700

medewerkers worden dagelijks de openbare ruimten in heel Den

Haag geschoond. Stadsdeel Haagse Hout heeft een veegteam dat

bestaat uit 38 man dat Mariahoeve, Bezuidenhout en Benoorden-

hout schoonhoudt. Leidinggevende is Richard Grauf en samen

met zijn assistent Joop de Lange sturen zij de teams aan. De werk-

zaamheden zijn: het dagelijks legen van afvalbakken, zwerfvuil

wegknijpen, handmatig vegen van goten en blad, bloesem en on-

kruid verwijderen. Vier keer per week wordt er in Haagse Hout

een veegmachine ingezet. De teams bestaan uit medewerkers

van het Haags Werk Bedrijf, het Haags Veeg Bedrijf en Den Haag

Werkt (voorheen Haeghe Groep).

Wie ook heel bekend is in de buurt, is de Glutton-man, zo heet hij

natuurlijk niet, maar de elektrisch aangedreven superstofzuiger

waarmee hij iedere dag door de wijk loopt wel. Stoepje op en

weer af, dan weet u wel wie ik bedoel; u ziet hem regelmatig in

het winkelgebied van de Theresiastraat. Hij maakt deel uit van

het Haags Werk Bedrijf.

De wijk is erg blij met deze mensen, want ze ruimen de rotzooi

achter ons op. En dan nog hoor je wel eens mensen klagen dat

het niet snel genoeg gebeurt. Op bijvoorbeeld woensdag, de huis-

vuildag. Waar geen ondergrondse vuilcontainers staan, klagen be-

woners als huisvuilzakken door de vogels worden opengescheurd.

De vuilnismannen moeten nog langskomen. De vegers komen

pas als de ophaaldienst is geweest om het overgebleven morsvuil

weg te halen. Aan het einde van de werkdag is de wijk weer

schoon.

Iedere ochtend rond kwart over 7 verzamelen de werknemers zich

om de dag door te nemen. Er wordt een planning gemaakt. Niet

meer dan twee dagen vooruit omdat in principe de dagelijkse

werkzaamheden duidelijk genoeg zijn en tegelijk kunnen ze op

deze manier juist makkelijker inspringen op zaken die plotseling

voorkomen. Tijdens het interview werd mij ook de verzamel-

ruimte getoond en hoe daar met de coronamaatregelen rekening

wordt gehouden.

Ook hier zijn pijlen op de vloer geplakt om de werk- en looprich-

ting aan te duiden en de tafels staan zo gerangschikt dat er ge-

noeg ruimte is om elkaar niet in de weg te zitten. Normaal kleden

de werknemers zich bij het bedrijf om, maar dat wordt nu thuis

gedaan. Ook worden er per dienst minder medewerkers ingezet,

hetzelfde werk met minder mensen. 

Leuk om te zien en te horen waar en hoe deze mensen hun werk

doen. Ik kreeg het idee dat het een soepel werkend team is, waar

met veel geduld en respect met elkaar om wordt gegaan en daar-

door fijn wordt samengewerkt.

Het zal niet iedereen meteen opvallen, maar iedere dag zijn de mensen van het Haags Werk Bedrijf (HWB) bezig met het

schoonhouden van onze buurt. Het HWB is ongeveer 25 jaar geleden opgestart, in opdracht van de Gemeente, met men-

sen die een achterstand tot de arbeidsmarkt hadden. Vanaf 2011 is het Haags Werk Bedrijf in samenwerking met de

dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid een leer-/werkbedrijf gestart waar mensen met een bijstandsuitkering tijde-

lijk konden werken met behoud van hun uitkering. 

Tekst: Esther Nijhoff, Foto’s: gemeente Den Haag

Schoolkinderen krijgen een rondleiding van de Dienst Milieu-educatie. De Glutton-man, 

vernoemd naar zijn superstofzuiger. 

Dankzij de vegers is Bezuidenhout elke dag weer schoon
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Getachew werd geboren vlakbij Addis Abeba in de tijd dat keizer

Haile Selassi keizer van Ethiopië was. Haile Selassi is bij ons nog

steeds bekend omdat hij door de reggae-beweging (de Rastafari)

gezien wordt als de reïncarnatie van God. Getachew groeide op

in een arm gezin. Zijn vader was een ongeletterde tuinman, zijn

moeder werkte hele lange dagen op het land. Toch kreeg de

kleine Getachew de kans om te studeren, op de middelbare

school en op de universiteit, omdat hij – o.a. door ijverig thuis

zelf te studeren – in staat was om de beste te zijn in allerlei com-

petities en daarom beurzen kreeg om naar de Engelse school te

gaan. Daarvoor werd hij als het ware geadopteerd door verre fa-

milie in de buurt van die school. Hij is uiteindelijk civiel ingeni-

eur geworden en is in de eerste plaats een waterdeskundige. 

In Ethiopië, bijna het grootste land van Afrika met 80 bevol-

kingsgroepen en ook 80 talen, vond in 1974 een staatsgreep

plaats. Militairen namen de macht over. Getachew werkte bij het

ministerie en kreeg tegen zijn zin een rol bij het gedwongen

mengen van bevolkingsgroepen. Het lukte hem het land te ont-

vluchten en aan de universiteit van Delft nog een aanvullende

studie te doen.

Hij heeft als kind een bezoek van de keizer aan zijn geboorte-

dorp meegemaakt: iedereen op de knieën op zeker 20 meter af-

stand van de keizer. In Delft stond hij jaren later in de

bibliotheek toevallig naast Willem-Alexander, die op dat mo-

ment ook een boek over watertechnologie kwam lenen. Een

mooi voorbeeld van het verschil in cultuur, dat Getachew er-

vaart: in Ethiopië een enorme hiërarchie, men kijkt op tegen het

gezag, in Nederland is de afstand tussen mensen een stuk klei-

ner.

Van Haile Selassi naar Willem-Alexander

Als tweede in de serie over de multiculturele gemeenschap die

Bezuidenhout-West is, spraken we met Getachew Negate, die

al bijna 30 jaar in de Charlotte de Bourbonstraat woont.

Kind van culturen

Sinds 1992 woont hij in Bezuidenhout-West, hij voelt zich

een trotse medeburger, maar ook een kind van twee cultu-

ren. Hij geniet van het geordende Nederland, alwaar be-

staanszekerheid is, maar mist de sociale samenhang zoals hij

die in Ethiopië ervaart. ‘Home sweet home’ is voor hem nog

steeds op twee plekken. 

Zijn gezellige huis staat dan ook vol met herinneringen aan

Ethiopië en Afrika. Hij werkt nu aan zonne-energieprojecten

met XS2solar, maar in zijn vrije tijd is hij betrokken bij de

(water) ontwikkelingen in Ethiopië en regelt hij dat er dozen

met Engelstalige boeken voor zelfstudie naar Ethiopië ver-

scheept worden. En zijn stichting Dessi ontwikkelt school-

projecten voor kansarme kinderen. Hoe graag hij ook hier

woont, de ontwikkeling van Ethiopië gaat hem zeer aan het

hart.

PS: graag kom ik in contact met mensen, die een leuk verhaal

hebben voor deze serie. Stuur een mail naar

josspijkers53@gmail.com

65+ en plezierig bewegen
Op woensdag- en donderdagochtend bent u van harte welkom in wijkcentrum Be-

zuidenhout-West, Jan van Riebeekplein 90. 

Elke woensdagochtend om 9.30 uur is wijkbewoner Philip Vrolijk wekelijks aan de

slag met een groep van ongeveer acht mensen onder de titel ‘Ouderen in balans’.

Bij deze groep zijn nog een paar plekken vrij voor de liefhebbers. 

En op donderdagochtend wil gymdocente Astrid graag - onder de titel ‘Meer bewe-

gen voor Ouderen’ - met een groep bewegingsoefeningen doen waarbij iedereen

zijn/haar eigen tempo kan bepalen. Inspanning wordt afgewisseld met ontspanning. Alle gewrichten komen hierbij in bewe-

ging. Vaak wordt er op muziek gewerkt, wat het bewegen vergemakkelijkt en het tot een vrolijke bezigheid maakt. Op don-

derdag 8 oktober van 12 – 12.45 uur is er een gratis proefles. Als de proefles bevalt, kunt u zich aanmelden voor een vervolg,

waarvan de kosten € 20,- zijn voor 2 maanden les.

Voor meer informatie en aanmelding voor een gratis proefles kunt u contact opnemen met Joannemie van Dijk, ouderencon-

sulent Haagse Hout, 06 5105 3732, j.vandijk@voorwelzijn.nl

Bezuidenhout-West Nieuws

Tekst: Jos Spijkers
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Na de zomer zijn de gemeentelijke overleggen weer van

start gegaan en de wijkvereniging probeert hier zoveel mo-

gelijk bij aan te sluiten, om aandacht te vragen voor zaken

die spelen in de wijk. Veel gebeurt via video-vergaderen.

Samen met andere wijkberaden was er een gesprek met

wethouder Boudewijn Revis, vooral over de ontwikkelingen

in het zogeheten Central Innovation District (CID), het plan-

gebied tussen de drie Haagse Stations waar Bezuidenhout

(-West) middenin ligt en waar 18.000 woningen extra zou-

den moeten worden bijgebouwd. We stemmen alles af met

het Wijkberaad Bezuidenhout. 

Ook hebben we gesproken met wethouder Liesbeth van

Tongeren over hoe duurzaamheid met kleinschalige (bewo-

ners)initiatieven kan worden ingezet. Hierbij heeft de wijk-

vereniging aangegeven dat woningcorporatie Haagwonen

betrokken dient te worden, omdat die een groot deel van

de woningen in de wijk in bezit heeft. 

Daarnaast zijn we nog steeds in overleg met de gemeente

over parkeerdruk en parkeeroverlast. 

Wandeling

Op een mooie septemberzaterdag hebben we met fractie

en bestuur van de PvdA een wandeling gemaakt door de

hele wijk. Uitgebreid is gesproken over het thema veilig-

heid in de zone tussen de Shisha Lounge bij de Witte Anna,

de dak- en thuislozenopvang op de Schenkweg, de Schenk-

tunnel en de geplande prostitutiezone.

Met een enthousiast groepje wijkbewoners zijn stappen

gezet om van de koepelzaal in het Wijk- en Dienstencen-

trum een echte wijk-huiskamer te maken! Hier zijn leuke

ideeën uit voortgekomen. Dit met de hulp van een wijkbe-

woonster, die het geheel een professionele styling kan

geven.

Tot slot is de wijkvereniging betrokken bij de ontwikkeling

van een plan om rond de jaarwisseling een schaatsbaan bij

het Anna van Burenplein tot stand te brengen. Het defini-

tieve besluit hierover volgt binnenkort.

Volg alle ontwikkelingen op www. bzhw.nl !!

Behoeftepeiling Buurtontbijt
Heeft u interesse om ééns in de week aan te schuiven bij een gedekte ontbijttafel en

daarbij met andere buurtbewoners een eitje te tikken? Het buurtcentrum kan deze

mogelijkheid voor 2 euro per ontbijt bieden als er voldoende interesse voor is. U kunt

uw belangstelling kenbaar maken bij opbouwwerker Jaap de Wit, j.dewit@voorwel-

zijn.nl, 06-19044457. 

Veel overleg voor verbetering West

De dagen worden allengs korter, terwijl de stooflapjes en de natte jassen de plaats hebben ingenomen van de

barbecue en de bikini. Na 1 september is gebleken dat corona voorlopig een plaats blijft innemen in het (open-

bare) leven. Toch is het weer wat drukker op straat. Dat is in Bezuidenhout-West ook te merken aan de toege-

nomen parkeerdruk en de weer teruggekeerde stroom van forensen in onze straten vanaf de stations.

Bezuidenhout-West Nieuws

Tekst: Johan Vogelaar, voorzitter wijkvereniging Bezuidenhout-West

Foto: Ontwerp, Moodboard en Impressie van de Wijkhuiskamer

(Bron: www.lein-design.nl)

Vacature

De wijkvereniging heeft een vacature in het bestuur voor

een secretaris M/V. We vragen hierbij vooral enthousi-

asme en ICT-vaardigheden. We zijn bezig onze admini-

stratie verder in te richten in de cloud. Momenteel is er

naast het bijhouden van de administratie ook behoefte

aan een webredacteur. Ook als je geen bestuursfunctie

zou willen, maar de vereniging wel hierbij wil helpen.

Graag reacties via info@bzhw.nl.



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.

Koningin Marialaan

Voor info 06-30120523 

VERWARMDE GARAGE TE HUUR

Haags Yogacentrum

de Sillestraat 13

2593 TS  Den Haag

tel: 06-14681455

www.haagsyogacentrum.nl
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Onverschrokken wilde hij zijn territorium uitbreiden door

het eiland St. Maarten op de Spanjaarden te veroveren. Bij

de eerste aanval werd zijn rechter onderbeen door een ka-

nonskogel verbrijzeld. De hevige pijn weerhield hem er niet

van door te blijven vechten. Toch moest de gouverneur voor

behandeling terug naar Nederland, waar zijn been werd ge-

amputeerd.

Vriendschappelijk

Eenmaal terug in de West was zijn handicap geen belem-

mering in 1646 ook de bewindvoering van de eilanden

Aruba en en Bonaire over te nemen. In datzelfde jaar werd

hem tevens de functie van directeur-generaal van Nieuw

Amsterdam in Amerika toevertrouwd. Met enige diploma-

tie lukte het hem op vriendschappelijke voet met de India-

nen te komen.

Minder goed kon Peter het vinden met de Nederlanders in

Nieuw Amsterdam, in zijn ogen een stelletje smokkelaars

en illegale handelaars. Als zij zich niet aan de regels van de

West-Indische Compagnie hielden, trad hij onverbiddelijk

op. Dat kostte hem niet alleen de sympathie van de Hollan-

ders, maar ook hun medewerking bij de verdediging van

het grondgebied tegen de Britten. Die wilden deze welva-

rende kolonie in handen krijgen. Tot zijn grote ergernis

moest hij toezien dat Engeland dit bezit aan de Hudsonri-

vier in 1664 met geweld innamen.

Nadat Peter Stuyvesant in Nederland verslag van de ge-

beurtenissen had uitgebracht, keerde hij als particulier ko-

lonist terug naar New York, waar hij in 1672 op zijn

landgoed Bouwery overleed.

Charles Pahud

Onder het Nederlandse koloniale bewind werden inboorlin-

gen lange tijd als slaven in dienst gehouden. De in 1803 in

Amsterdam geboren Charles Ferdinand Pahud de Mortan-

ges, die van 1856 tot 1861 gouverneur-generaal van Neder-

lands Indië was, maakte daar een eind aan. Overigens was

het voor hem een zeer bewogen tijdperk. Dat kwam onder

meer door het militair optreden van het inmiddels sterk op-

gevoerde Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) in

Palembang, Djambi en Siak op Borneo.

Lange tijd verbleef Charles Pahud in Nederlands-Indië. Hij

was elf jaar, toen hij met zijn ouders naar deze kolonie ver-

trok, waar zijn vader bij de overheid ging werken. Op 20-ja-

rige leeftijd trad Charles zelf in dienst bij het Indisch

Gouvernement. In 1849 ging hij naar Den Haag en werd na

korte tijd benoemd tot minister van Koloniën in het kabinet

Thorbecke. In 1856 volgde zijn benoeming tot bewindvoer-

der van de Nederlandse kolonie. De staatsman was 70 jaar

oud, toen hij in Den Haag overleed.

Als zoon van een predikant geboren in 1592 in Scher-

penzeel trad Peter in de voetsporen van zijn vader

door in Franeker de opleiding tot dominee te volgen.

Vanwege een affaire met de dochter van zijn huis-

baas moest hij die studie afbreken. Hij ging op avon-

tuur en trad in dienst van de West-Indische

Compagnie. Peters carrière verliep voorspoedig. In

1642 volgde zijn benoeming tot gouverneur van Cura-

çao.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers 

De koloniaal heerser Peter Stuyvesant van Nieuw Amsterdam (het huidige New York) prijkt op het naambordje

van de straat die loopt vanaf de kruising Merkusstraat - Cornelis van der Lijnstraat via het Stuyvesantplein naar

de Laan van Nieuw Oost-Indië. De naam van een andere koloniale bewindsman, Charles Ferdinand Pahud de

Mortanges, werd gegeven aan de straat die vanaf het Stuyvesantplein uitkomt op de hoek De Sillestraat - Mer-

kusstraat.

Peter Stuyvesant, onverdraagzaam heerser 

in de West

Peter Stuyvesant verloor New York aan de Engelsen.

Straatnamen



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

Hoe vaak staat uw auto eigenlijk stil? Beseft u dan ook dat onder-

tussen de vaste kosten, zoals wegenbelasting, autoverzekering,

APK en afschrijvingen, gewoon doorlopen? Bovendien neemt uw

auto ruimte in beslag waar anders kinderen zouden kunnen spe-

len, meer groen zou kunnen groeien of ondergrondse afvalcontai-

ners zouden kunnen staan. Gelukkig zijn er in Bezuidenhout

alternatieven voor een eigen auto. 

Zo kunt u bijvoorbeeld bij Greenwheels en Sixt share een auto

huren. Anders dan verhuurbedrijven als Budget, Hertz en Europ-

car, werken Greenwheels en Sixt met abonnementen en betaal je

daar bovenop voor tijd en afstand. Daarnaast staan de auto’s ver-

spreid over de wijk. Lekker gemakkelijk als u snel even een auto

nodig heeft. Een ander voordeel is de dekking. Sixt zit in Amster-

dam, Rotterdam en Den Haag. Greenwheels in het hele land. Han-

dig in combinatie met het openbaar vervoer. Het reserveren gaat

bij beide aanbieders via een app. Alle auto’s van Sixt zijn elek-

trisch. 

Bij langere ritten bent u bij Greenwheels en Sixt vaak wat duurder

uit dan wanneer u een auto huurt via bijvoorbeeld SnappCar of

MyWheels. Op de laatst genoemde platforms bieden particulieren

hun auto’s te huur aan. Op Snappcar verhuren ongeveer vijftig Be-

zuidenhouters hun auto. Op GreenWheels zijn een tiental wijkbe-

woners actief. Een voordeel van het huren van particulieren is dat

u de keuze heeft uit tal van typen auto’s. Daarnaast is het een

manier om uw buren beter te leren kennen. Dat laatste zou ook

een nadeel kunnen zijn, want anders dan bij Greenwheels en Sixt,

moet je voor de reservering en de sleuteloverdracht contact heb-

ben met de betreffende verhuurder. Snappcar heeft dat opgelost

met Keyless. Daarbij wordt een apparaatje in de auto gebouwd

dat toegang via een app mogelijk maakt. 

Coöperatief autodelen 

Een ander alternatief voor de eigen auto is het delen van een auto

binnen een beperkte kring van mensen, vaak in de vorm van een

coöperatie. Het voordeel van zo’n constructie is dat de leden el-

kaar kennen, alle kosten met elkaar delen en op die manier vaak

goedkoper uit zijn dan bij een andere verhuurder. Een praktisch

nadeel is dat als er geen bestaande groep is waarbij u zich kunt

aansluiten, u zelf zo’n groep moet creëren. Verder gelden er bin-

nen een coöperatie bepaalde afspraken en moet er meer worden

geregeld.

De gemeente Den Haag juicht het delen van auto’s toe. Minder

blik op straat en meer elektrische vervoer is goed voor het milieu

en het oplossen van parkeerproblemen. De gemeente onder-

steunt daarom ook het initiatief DEEL. Deze niet op winst gerichte

organisatie helpt wijkbewoners bij het opzetten van een buurtco-

öperatie. Binnen zo’n coöperatie bezit je samen met een aantal

buren een auto. Dat vermindert niet alleen het aantal auto’s op

straat. Minstens zo belangrijk is dat door de kosten voor een

(lease)auto te delen, de deelnemers goedkoop in een nieuwe en

goed onderhouden auto rijden. Op de site van DEEL rekent ie-

mand uit dat hij inclusief lease, verzekering, belasting, onder-

houd, coöperatie-kosten en brandstof, 2,5 tot 3,5 euro per uur aan

kosten kwijt is.

Autodelen prima alternatief voor eigen auto
Een eigen auto voor de deur is gemakkelijk, maar kost ook veel geld en ruimte. Zeker als die auto niet vaak wordt 

gebruikt. Is dat laatste het geval, dan zijn er verschillende mogelijkheden: een auto huren van een bedrijf of wijkgenoot,

of delen met buren in een coöperatie. Bij dat laatste kan het Haagse initiatief DEEL helpen. 

Tekst en foto’s: werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
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Geïnteresseerd in coöperatief autodelen? 

Bezoek de informatieavond van DEEL op dinsdag 13 oktober

(Online. Tijd: 20.00 – 21.00 uur) en/of donderdag 15 oktober

(De locatie wordt later bekend gemaakt. Tijd: 20.30 – 21.30

uur). Inschrijven kan op www.wijzijndeel.nl/bezuidenhout

Kijk voor meer informatie op

bezuidenhout.nl/duurzaam/onze-elektrische-deelauto en

https://wijzijndeel.nl/ Neem contact op met Duurzaam Be-

zuidenhout (duurzaam@bezuidenhout.nl) of Deel (info@wij-

zijndeel.nl).

Nieuwe leden gezocht

De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout zoekt nieuwe leden.

Wilt u samen met een groep enthousiaste vrijwilligers ook

graag een steentje bijdragen aan een duurzame, groene en

gezonde wijk? Stuur dan een berichtje naar duurzaam@bezui-

denhout.nl.



Theresiastraat 43 - 2593 AA Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl
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A connected community

This magazine is the proof that we are living in a connected community with active neighbors and ongoing activi-

ties. From all the neighborhoods I’ve lived before, this is the first one with such an active community mindset and

this is something that we must maintain and further build upon. It is my pleasure to have the opportunity of wri-

ting this column as the new editor for the international section, hoping that you will find the information useful

and helpful.

In a short introduction about myself I would like to say that I have been living in the Netherlands for eight years

now and the last four in Bezuidenhout, working in innovation product development for an FMCG company. In my

spare time I’am normally trying new recipes from different cuisines around the world and planning trips, garden

and home improvements. In the current context, I am getting a lot of my inspiration from online sources, rather

than in person. It is astonishing how much online content there is, full of great ideas and inspiration. My focus in

the past few months shifted towards wellbeing, ideas on adjusting to the new reality and finding a right balance

for all the ongoing activities, which I then adapt, internalize and make my own.

Even though the majority of our lives have shifted to online, there are still plenty of offline activities happening in

the Netherlands, even in our neighborhood. Getting involved in the community is a trait embedded in many

Dutch. There is this mindset of “if you want to see change, then be an active part of the solution finding”, and be-

cause of it, there are so many opportunities in which you can make your ideas heard: neighborhood communities,

neighborhood volunteer groups, marches etc. What is even more surprising is that even internationals are expec-

ted to have a say in the society. From either including internationals in neighborhood committees or actively see-

king their opinion via government surveys.

This involvement might come as a surprise for some internationals, including me, nevertheless, both neighbor-

hood committees: in Bezuidenhout and Bezuidenhout West are looking for international members who want to

improve the environment we are living in. I am part of the one from Bezuidenhout West where I am helping to

improve the neighborhood. Diversity will always lead to stronger, more balanced plans.

For this column we are searching for new ideas relevant for you, therefore as you are reading this please send us

your idea to bezuidenhoutnieuws@gmail.com. Looking forward to hearing from you.

New columnist
Cristina Popescu, originally from Romania, is the new columnist for the expat page.

She is already active in the neighborhood as a board member of the Bezuidenhout-

West neighborhood association and has now joined the editorial board of Bezuiden-

hout Nieuws. She introduces herself to you in this first contribution.

Bestuursleden 
gezocht
Stichting 3 maart '45 zoekt nieuwe 

bestuursleden om haar werk te kunnen

blijven doen: het levend houden van

het verhaal van het bombardement op

Bezuidenhout op 3 maart 1945. Jaarlijks

organiseren wij o.a. een herdenking

rond het Juliana van Stolberg monu-

ment. 

Onze website:

www.bezuidenhout.nl/3maart45 

e-mail: 3maart45@gmail.com 

telefoon: 06-15284173 
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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 nr. 75, ver-

schijnt in de week van 12-19 februari 2021

Redactie

Jos Heymans (hoofdredactie), 

Paul van Riel, Eric Stins (eindredactie), 

Roeland Gelink, John Hermse, 

Elly Hoekstra, Mark Hoogland, 

Esther Nijhoff, Marijn Smit, Carel Wiemers

Fotografie Koen de Lange, Els Smeets

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

(070) 205 25 60

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

InhoudColofon

Op de cover
Meer dan ooit willen we kerst met familie en vrienden vieren. Maar het ka-

binet waarschuwt dat de kans daarop klein is. Bij het ter perse gaan van dit

nummer was nog niet bekend of de coronamaatregelen rond kerst en oud

& nieuw versoepeld kunnen worden, maar het zag er niet goed uit. Vooral

jongeren balen hiervan. Ouderen lijken zich makkelijker aan te passen aan

de beperkende regels. Verslaggever Marijn Smit trok een middagje op met

de Uitgaansgroep Haagse Hout, een groep ouderen die het met elkaar ge-

zellig en van de nood een deugd maken. Het leven is voor hen misschien

wat eentoniger geworden, maar ze slaan zich er met een optimistische kijk

doorheen. Zelfs onze verslaggever werd er vrolijk van. (pagina 16-17)

(Foto: Els Smeets)

En verder:

5 Aanleg glasvezel vordert

7 Historisch filmmateriaal Bezuidenhout

9 Overlast door gebrek aan fietsenstallingen

13 Van Asch houdt niet alleen van auto’s

15 Column Buurman John: overvolle wijk

19 Wijkbewoner Krikke in het Witte Huis

21 De sportschool van Ibrahim

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.

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!
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Ik ben Rob Muller en sinds eind septem-

ber ben ik werkzaam als teamchef aan

politiebureau Overbosch. Ik ben de afge-

lopen 15 jaar werkzaam geweest in de op-

sporing en ik heb als teamchef gewerkt

aan twee andere teams in de stad Den

Haag, waaronder de laatste jaren aan het

basisteam Laak.

Ik heb veel zin in deze mooie functie en ik

kijk er naar uit om met de collega’s aan

Overbosch aan de slag te gaan op de vei-

ligheidsthema’s. Binnenkort starten aan

dit team nog een aantal nieuwe collega’s,

onder wie - naast een aantal afgestu-

deerde collega’s en vier nieuwe brigadiers

op de zogenaamde ‘blauwe’ ploegen - ook

nog drie nieuwe collega’s op de wijkzorg

(wijkagenten).

Samen met de gemeente en andere part-

ners, maar zeker ook met u als bewoner

van dit mooie gebied in Den Haag, gaan

we voor een nog veiligere en prettigere

woon- en leefomgeving.

Ik hoop binnenkort kennis met u te

mogen maken op een bijeenkomst, met

het team of in de wijk!

Nieuwe politiechef Overbosch

Glasvezel rukt op in Bezuidenhout

Sinds kort is er op bureau Overbosch een nieuwe politiechef aangesteld, Rob

Muller. Hieronder stelt hij zich voor aan de lezers van Bezuidenhout Nieuws.

Tekst: Rob Muller, teamchef

Het kan je niet ontgaan dat KPN bezig is

met de aanleg van glasvezel in de wijk.

Trottoirs worden opengebroken en kabels

worden tot aan de voordeur aangelegd.

Op een later moment wordt het laatste

stukje van de kabel doorgetrokken tot in

de woning, in de meeste gevallen tot in de

meterkast. Op enkele plaatsen komen zo-

genaamde verdeelkasten, waarop delen

van de wijk worden aangesloten. In de

Amalia van Solmsstraat, in het plantsoen

tegenover restaurant PAN, is onlangs zo’n

verdeelstation geplaatst. Daarvoor moest

wel een boom worden gekapt.

In principe worden alle woningen in Bezui-

denhout aangesloten op het glasvezelnet-

werk, op voorwaarde dat

bewoners/eigenaars daartegen geen be-

zwaar hebben. De aanleg is gratis. Bewo-

ners hoeven er geen gebruik van te

maken. Er is dus geen verplichting om een

abonnement af te sluiten of een nieuw

voor degenen die al bij KPN zitten. Over-

stappen van de bestaande provider naar

KPN is eveneens geen verplichting. Wie bij-

voorbeeld bij Ziggo zit, kan daar gewoon

blijven. Toch is het verstandig om glasvezel

te laten aanleggen, voor het geval u later

overweegt om een glasvezelabonnement

af te sluiten. En als u ooit uw huis wil ver-

kopen, dan kan het glasvezelnetwerk prijs-

verhogend zijn. Want wie later dan nu een

glasvezelaansluiting wil, moet er dan zelf

voor betalen.

In heel Den Haag worden de komende

jaren minimaal 80.000 woningen aange-

sloten, bijna 5600 kilometer kabel. Glasve-

zel is nodig omdat het internet met een

groeiend aantal diensten steeds intensie-

ver wordt gebruikt; de bestaande infra-

structuur kan dat op termijn niet meer

verwerken. 

Kort
■ ■ ■  waterleidingen - Begin december

ontvangen ruim 145.000 Haagse inwoners

en verhuurders van een woning van vóór

1960 een brief van de gemeente Den Haag,

over de risico’s van loden leidingen in de

woning. Het is belangrijk dat bewoners en

verhuurders controleren of er nog loden lei-

dingen in huis zijn en als dat zo is, deze te

laten vervangen. Te veel lood in drinkwater

is niet gezond, vooral voor jonge kinderen

en zwangere vrouwen zijn er gezondheids-

risico’s. Meer informatie is te vinden op

www.denhaag.nl/lodenleidingen

■ ■ ■  zorgmedewerkers - Den Haag wil

zorgmedewerkers met de publicatie van

een eregalerij in het zonnetje zetten en

roept alle zorgmedewerkers werkend of

wonend in onze stad op om een foto van

zichzelf op te sturen, liefst genomen op de

werkplek. Alle verzamelde foto’s worden op

een aantal pagina’s gepubliceerd in een

speciale editie van de Stadskrant, die op

woensdag 23 december verschijnt. Voor het

verzamelen van de foto’s heeft de ge-

meente een apart emailadres aangemaakt:

selfie@denhaag.nl

■ ■ ■  bibliotheek - De bibliotheken, ook die

in de Theresiastraat, zijn weer open voor het

lenen en terugbrengen van boeken en an-

dere materialen. Je kunt weer studeren en

werken in de bibliotheek. Daarvoor moet je

wel vooraf een plekje reserveren. Dat kan

online, maximaal twee dagen van tevoren,

en niet meer dan één tijdsblok per dag. Let

op: sinds 1 december geldt een mondkapjes-

plicht in alle publieke binnenruimten, dus

ook in de bibliotheek.



Deze winter: 
weer schaatsen in Bezuidenhout

Wat moet er gebeuren?
Plannen van de op- en afbouw 
We zoeken vrijwilligers voor de op en afbouw en toezichthouden.

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

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

Vrijwilligers gezocht!!
Wie wil ruim 3000 kinderen fit, gezond en blij maken met
Bezuidenhout on Ice van 12 December tot en met 8 januari.

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

Het wijkberaad zoekt vrij-

willigers voor de organisa-

tie van de schaatsbaan

voor deze winter. 

We zoeken naar een vaste

groep om de kinderen te

kunnen laten schaatsen.
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Als onderdeel van de wijkwebsite bezuidenhout.nl, bevat

het Geheugen van Bezuidenhout een voortdurend groei-

ende hoeveelheid informatie over de geschiedenis van de

wijk. In woord en beeld worden geïnteresseerden er wijzer

gemaakt over van alles en nog wat: wat er door de jaren

heen in de wijk gebeurde, welke winkels er in welke straten

waren gevestigd, persoonlijke herinneringen van wijkbewo-

ners, bekende Nederlanders die in Bezuidenhout hebben

gewoond en nog veel meer. Dat de informatie in een be-

hoefte voorziet, blijkt uit het feit dat het geheugen nu elke

maand wel duizend keer wordt geraadpleegd.

Bewegend beeld

Bestond die informatie tot voor kort uit tekst, knipsels, fo-

to's en kaarten, de inhoud van het geheugen is nu ook ver-

rijkt met veel bewegend beeld. Een uitgebreide speurtocht

van Jacob Snijders en ras-Bezuidenhouter Ashara Crauwels

door beeldarchieven en op internet heeft een rijke oogst op-

geleverd van meer dan 200 films en filmfragmenten. Het

vroegste bewegende beeld dat kon worden achterhaald, is

van prinses Juliana, die als peuter in de winter van 1913-1914

in het Haagse Bos leert schaatsen. 

En zo is er nog veel meer bijzonders te bekijken. Bijvoor-

beeld: Bezuidenhoutse kinderen aan het werk op het

school- en kindertuincomplex aan de

Adelheidstraat/Schenkkade in 1927 en de onthulling van het

beeld van Juliana van Stolberg en haar zonen op het niet

meer bestaande Louis de Colignyplein in 1930. Of hoe heel

Bezuidenhout zich in het oorlogsjaar 1944 naar het oude

VUC-terrein aan de Schenkkade spoedde om de Voorwaarts

Utile Dulci Combinatie (VUC dus) met de Volewijckers te

zien strijden om het kampioenschap van Nederland. De kij-

ker kan ook getuige zijn van het bombardement op Bezui-

denhout op 3 maart 1945 en van de ruïnes die in de wijk

achterbleven.

Intocht

Het recentere verleden komt ook aan bod. Zo is de intocht

van Sinterklaas in 1976 in kleur te zien op super 8, evenals

scharensliep Schneider aan de slag in de De Sillestraat in

1978. Van recentere datum zijn onder meer het 50-jarig be-

staan van Nico's Snackbar aan de Stuyvesantstraat en de

opening van de Bezuidenhut in 2015.

Wie belangstelling heeft voor de wijkhistorie kan dus zijn

hart ophalen. En wie zelf al langer in de wijk woont, ziet

zichzelf misschien wel terug in een filmpje als Alfred Hitch-

cock-cameo! Nieuwe filmbeelden blijven welkom bij geheu-

gen@bezuidenhout.nl. Het moet dan wel gaan om beelden

van straat en niet om familiefilmpjes.

Filmbeelden brengen historie van 
Bezuidenhout nog meer tot leven

Welke Bezuidenhouter kan nog zeggen dat hij of zij in het Haagse Bos de kleine prinses Juliana haar allereerste

schaatspassen heeft zien maken? Het antwoord is: elke, want die beelden uit het begin van de vorige eeuw zijn

nu te zien in het Geheugen van Bezuidenhout 

Tekst: Roeland Gelink, Foto’s: Haagse Beeldbank

Het vroegere VUC-terrein, toen nog in Bezuidenhout, in de oorlogsjaren.

Onthulling in 1930 van het standbeeld van Juliana van Stolberg met

haar drie zonen door kroonprinses Juliana.
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De wijk wordt meer en meer een fietsenjungle

Nextdoor-discussie

Dit najaar was er een heftige discussie op de buurtapp

Nextdoor waarin vooral automobilisten zich beklaagden

over de rondslingerende fietsen. Een greep uit de Nextdoor-

reacties:

n Sinds de herinrichting is het een en al ellende met par-

keren en rondslingerende fietsen. Oude fietsen staan

maanden ongebruikt ruimte in te nemen. Die fietsniet-

jes, bomen en lantaarnpalen met wildgroei eromheen

werken ook niet echt mee. Alleen maar dingen die zor-

gen dat je nergens normaal langs kan en kan parkeren.

n Vreselijk iedereen pleurt z’n fiets ook maar neer. Wat

gaan we hier aan doen? Er kan geen kinderwagen en rol-

stoel langs en vergeet niet mensen die slechtziend zijn!!

Laten we er met z’n allen wat aan doen voor een oplos-

sing, gemeente doet ook niks!! Het gaat steeds meer hier

op Amsterdam lijken.

n Veel fietsen worden ook nog eens weinig gebruikt en

staan dus vaak bij iemand anders voor de deur en zelfs

voor het raam. Zet hem voor je eigen deur dan merk je

zelf hoe het is om andermans ruimte in te nemen.

n Alle foutgeparkeerde fietsen een boete geven net als

met een auto.

In het Bezuidenhout hebben de meeste huizen geen voortuin, kelder of garagebox. Ook zijn er in de wijk

nauwelijks (overdekte) particuliere stallingen. Daardoor moeten mensen hun fiets (brommer, e-scooter,

motor) veelal buiten neerzetten. Dit werkt het veelvuldig stelen van fietsen in de hand. Doordat er onvol-

doende stallingsplekken zijn, is er nu sprake van een tamelijk chaotische situatie in de openbare ruimte, die

leidt tot ergernis en een rommelig straatbeeld.

Tekst: Paul van Riel, Foto’s: Els Smeets

n Leuk bedacht hoor, maar ik moet mijn fiets wel fout

stallen omdat er geen "goede" plek is om mijn fiets te

stallen. Wat zou jij met je auto doen als er nergens par-

keerplaatsen zijn? Zet je hem dan 2 kilometer verder

neer?

n Fietsen optillen en in een parkeervak zetten. En dat

net zo lang totdat de gemeente parkeerplaatsen om-

bouwt naar fietsenstallingen.

Als vanouds op onze buurtapp dus weer een lekker potje

geklaag, maar het maakt wel duidelijk dat er een pro-

bleem is: fietsers kunnen hun vehikel niet goed stallen en

automobilisten ervaren overlast bij het parkeren. Sinds de

herinrichting zijn er in de wijk fietsbeugels (‘nietjes’) en 20

fietstrommels geplaatst. Dit levert echter onvoldoende

stallingscapaciteit op, met als gevolg overlast op de mid-

denberm en de trottoirs.

Trottoirs

Niet iedere fietseigenaar stalt zijn fiets netjes, het pro-

bleem heeft dus ook te maken met nonchalant gedrag.

Veel fietsen worden ‘los’ op stoepen of tegen voorgevels

geparkeerd. Het trottoir wordt hierdoor krap voor mensen

met een wandelwagen, rollator of rolstoel. Ook het zicht

op de soms fraaie geveltuintjes wordt belemmerd. 

Op de middenberm worden fietsen ook aan bomen en lan-

taarnpalen vastgemaakt of tussen andere fietsen in de

beugels geplaatst. Er staan dikwijls zoveel fietsen dat je er

niet langs maar omheen (over de weg) moet lopen als je

wilt oversteken. En automobilisten krijgen soms proble-

men bij het parkeren door omgevallen fietsen (ook zwerf-

fietsen, weesfietsen) die soms weken blijven liggen. 

Stallingen

n Er zijn veel fietsbeugels in de wijk. Aan zo’n beugel

kunnen twee fietsen worden vastgemaakt. Bewoners

van een portiekwoning zonder kelderbox of garage kun-

nen fietsbeugels aanvragen bij de gemeente. 

Nauwelijks ruimte voor voetgangers door gebrek aan 

fietsenstallingen.

Vervolg op pagina 11



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

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!

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

Haags Yogacentrum

de Sillestraat 13

2593 TS  Den Haag

tel: 06-14681455

www.haagsyogacentrum.nl
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Alles vol? Dan maar tegen het hek.

Of tegen een lantaarnpaal.

n In de fietstrommels passen vier gewone fietsen. Bak-

fietsen en fietsen met vaste kratten passen er niet in. Als

bewoner kun je een plek in een fietstrommel huren voor

ongeveer € 7,50 per maand. Je komt alleen in aanmer-

king voor zo’n stallingsplek als je geen eigen bergruimte

voor de fiets hebt. Helaas komen er geen nieuwe fiets-

trommels bij en de bestaande zijn nu vol. Je kunt je wel

aanmelden voor een plekje bij Biesieklette; je komt dan

op de wachtlijst te staan.

n Er is maar één buurtfietsenstalling: in de Altingstraat 3.

Er is daar plaats voor 62 fietsen waarvan 30 plekken voor

elektrische fietsen. Hier kun je voor een vast bedrag per

maand een plekje huren en je fiets dag en nacht stallen

en ophalen. De stalling is goed verlicht, heeft een goed

slot en is ruim van opzet. Een plaats in de bovenstalling

kost 6 euro per maand, in de benedenstalling 12,50 per

maand. De benedenstalling kost voor 65+ / mensen met

een handicap 10,00 per maand.

n Ook is er een fietsenstalling tegenover station Laan

van NOI: Anna v. Hannoverstraat 4. Deze kost € 15 per

maand en je hebt met je toegangspas zeven dagen per

week, 24 uur per dag toegang. Er kunnen 200 fietsen in

en de stalling wordt bewaakt met camera’s. Bijzonder is

dat deze stalling er gekomen is op initiatief van buurtbe-

woner Koen Idzenga die gefrustreerd was door de ge-

brekkige stallingsfaciliteiten bij het station. Vooral voor

frequente OV-reizigers is deze stalling een goede optie.

Oplossingen?

n Misschien zou het plaatsen van fietsenrekken een deel

van de oplossing zijn omdat daarin meer fietsen ge-

plaatst kunnen worden. 

n De gemeente zou één of meer openbare fietsenstallin-

gen moeten maken, bijv. op het Stuyvesantplein. Zou dat

niet van de vrijkomende Enecogelden kunnen? Overigens

is een ondergrondse stalling niet mogelijk vanwege de

rioolbuizen en leidingen.

n Meer buurtstallingen: er bestaat een subsidieregeling

voor particuliere buurtstallingen. Zo is de stalling in de

Altingstraat met subsidie van de gemeente gerealiseerd.

n Opruimen zwerffietsen: een fiets mag niet langer dan

28 dagen ongebruikt op straat blijven staan; daarna

wordt de fiets opgeruimd. Gebeurt dit wel afdoende? Je

kunt ook zelf een achtergelaten fiets melden bij de ge-

meente.

n Vanuit ‘Bezuidenhout Begroot’ is een van de winnende

projecten een fietsenstalling in de Theresiastraat. Er wor-

den binnen een jaar aan de voorzijde van het Spaarwa-

terveld enkele fietstrommels geplaatst voor ca. 10

fietsen. 

n Een ander winnend voorstel uit het wijkbudget is dat

de werkgroep Bezuidenhout- Oost een prijsvraag gaat

organiseren om het fietsparkeerprobleem op te lossen.

In deze prijsvraag worden (technische) scholieren en stu-

denten maar ook ingenieursbureaus, probleemoplossers

en gezond-verstanddenkers uitgedaagd dé oplossing

voor het fiets parkeren in onze wijk te bedenken.

Vervolg van pagina 9



Theresiastraat 109 - 2593 AD  Den Haag

Gezellig winkelen in de Theresiastraat! Team Etos staat graag voor u klaar!
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De liefde voor muziek is rond zijn 10e levensjaar ontstaan.

In die tijd was Felix Meurders een radio-dj en toen hij 'Jail-

house Rock' draaide van Elvis Presley was Hans verkocht.

Dat Elvis hem niet enorm populair maakte op de middel-

bare school boeide hem niet; de keuze van de massa is

niets voor hem. Dat merk je ook aan de manier hoe hij met

zijn klanten omgaat, met welgemeende aandacht. Later

kwamen er nog veel meer stijlen bij, zoals bijvoorbeeld:

punk, goeie ska, punkrock, oude jazz zoals Ella Fitzgerald en

Nina Simone. En soms in een romantische bui Chet Baker, is

een tip! 

Vaste klanten weten dit allemaal allang natuurlijk en die

weten ook dat er een jukebox in de zaak staat die nog vaak

gebruikt wordt. In die jukebox zitten flink wat her-

inneringen. Er zitten bijvoorbeeld twee singles in

van zijn vader en een single van Nat King Cole

wat een herinnering is aan een zeer geliefde

klant die al bij de garage kwam toen Hans’ vader

daar nog werkte. Die is in 1958 met de zaak be-

gonnen maar in 1995 te jong, op 58-jarige leef-

tijd, overleden. Hans werkte toen al een tijd mee

en heeft de zaak vanzelfsprekend overgenomen.

Die klant die zo’n speciale plek heeft bij Hans

was een lieve Indische man en zelf ook een

enorme muziekfan. Hans heeft door verhalen van

die man zijn vader weer op een andere manier

leren kennen en dat is natuurlijk best bijzonder.

De liefde en de kennis van muziek heeft hij ook

gevonden bij zijn vrouw en zoon. Zijn vrouw is een

soort wandelende muziekencyclopedie. Ik weet niet

zeker of ik dit mag zeggen, maar Hans heeft in een ver

verleden gedrumd. Het schijnt dat zijn zoon daar een stuk

beter in is; en hij is daar ook heel trots op! Want hoe gaaf is

het om je eigen kind te zien optreden? Helaas laat corona-

tijd het niet toe maar normaal gaat Hans regelmatig met

gezin en/of vrienden naar verschillende concerten.

Dus als je auto een poetsbeurt

nodig heeft, en je hebt even tijd,

tik die jukebox of Hans even aan

als je zin hebt in een fijn gesprek

over muziek en zaken daar omheen.

Maar let wel op wat je in je cd-speler

laat zitten. Want er wordt verteld dat de klant ook

gekeurd wordt op basis van zijn of haar muziekkeuze.

Garage Van Asch

Garagehouder Hans van Asch houdt 

niet alleen van auto’s

Wanneer je Van Asch zegt, denk je aan de garage in de Sibergstraat. Maar waar je niet meteen bij stil-

staat, is dat Hans niet alleen van zijn werk houdt maar ook een enorme muziekfan is. Als je alleen al

langs de garage loopt en je kijkt naar binnen zie je hier en daar wat posters die dit verraden. En het

kapsel van Hans, maar dat zegt vooral ‘rock en roll’ en dat is lang niet alles. 

Bedrijvenrubriek

Tekst: Esther Nijhoff, Foto’s: Els Smeets

Hans van Asch, garagehouder en

muziekliefhebber.
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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

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

Traiteurslagerij Ammerlaan
Al bijna 100 jaar het adres voor vlees van hoogstaande kwaliteit.

De decembermaand is aangebroken en wij hebben alles in huis voor sma-

kelijke 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)borrels hebben wij diverse

mogelijkheden zoals een tapasplank, Saucijzenhapjes verschillende soorten

luxe patés. Bestel tijdig maak het u zelf makkelijk!

Wij hopen u in onze winkel te zien en wij wensen 

iedereen hele fijne feestdagen

De specialist voor 
smakelijke feestdagen!
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Ik was een keer in Mexico-Stad. We waren met de nacht-

bus een eind buiten het centrum aangekomen en moes-

ten verder met de metro. Goed geregeld daar in

Mexico-Stad. Hoewel? Hoe moesten we in godsnaam die

metro in met onze rugzakken? De rijtuigen waren afge-

laden. Propvol. Er kon niemand meer bij.

Daar moest ik aan denken toen ik op de sociale media

een actieposter voor onze wijk zag: een trein of tram met

voertuigen in de vorm van sardineblikjes waarin de reizi-

gers hutjemutje zitten opgesloten. Ze moeten maar zien

of ze op tijd de uitgang kunnen bereiken bij de halte

waar ze eruit willen. “Dat kennie hoâh”, roept er iemand

vertwijfeld. Het moet de Laan van Nieuw Oost-Indië

voorstellen, in 2025. De actieposters kun je printen en

voor je raam hangen, of verspreiden op sociale media.

Actie dus! In de richting van de gemeente, die zich Nieuw

Oost-Indisch doof houdt voor de waarschuwing dat Be-

zuidenhout vol dreigt te lopen: 10.000 huizen erbij de

komende jaren en we gaan van 17.000 naar 37.000 inwo-

ners zodat de trams veranderen in volgepropte sardine-

blikjes. De scholen raken vol, kinderen verdringen elkaar

op speelplekken, je rijdt uren rondjes voor je een plekje

vindt om te parkeren, ver van je huis. Nu is het al jaren

dringen langs onze straten. Zelfs de fiets parkeren wordt

steeds lastiger: mensen die slecht ter been zijn kunnen

zich hier en daar maar met moeite een weg banen over

trottoirs die voor een groot deel in beslag genomen wor-

den door her en der neergekwakte rijwielen.

In de nieuwste Atlas voor Gemeenten, die vorige maand

verscheen, staat Den Haag met een negende plaats nog

net binnen de Top-10 van beste gemeenten om te

wonen. Tien jaar geleden stond die mooie stad achter de

duinen met een vierde plek nog bijna op het podium. De

fors gestegen huizenprijzen wegen weliswaar zwaar in

deze ranglijst, maar leefbaarheid van de wijk telt ook

mee! Wie weet naar welke plek Den Haag nog verder

wegzakt als de flats rond onze wijk de grond uit blijven

schieten en de bewoners hun kinderen een eind ver-

derop op school moeten doen en nergens hun auto of

fiets kwijt kunnen.

Met de vijftigste plek is Emmen de hekkensluiter van

deze ranglijst. Daarvan is Den Haag nog ver verwijderd,

maar voor mij is dit een schrikbeeld. Ik groeide op in

Emmen. Ik hoef er niet naar terug. Laat ik maar snel zo’n

poster voor m’n raam plakken.

Blikje sardientjes

Op 16 juli heeft de toezichthouder van

de gemeente 1 doos naast een aangewe-

zen inzamelvoorziening op de Sillestraat

ter hoogte van lichtmast 4 aangetroffen.

De doos is onderzocht. Uw naam en

adres stonden erop. Bijgevoegd een aan-

tal foto’s van de betreffende doos in de

regen op de stoep.

Kosten € 126.00.

U kunt bezwaar aantekenen.

Enfin, dit laatste heb ik gedaan, maar

met nul resultaat. Hoe kan ik immers

bewijzen dat ik de doos net als altijd IN

de papiercontainer heb gestoken. Daar

maak ik geen foto van. Het is zuur letter-

lijk te worden afgerekend op asociaal

gedrag van onbekenden. Want welke

onverlaat heeft mijn doos er weer uit

gegooid? De container was nog lang

niet vol.

Zijn andere buurtbewoners dit wellicht

ook overkomen, vroeg ik me af. Dat zou

goed kunnen. Ik zie geregeld mensen de

adresstickers van hun dozen aftrekken

alvorens ze die in de container stoppen.

Ik wil u vragen dit in uw blad op te

nemen met de vraag aan de buurtbewo-

ners hierop te reageren. Als het vaker

voorkomt, kan er dan actie tegen onder-

nomen worden?

Met vriendelijke groet,

Yvonne Sterk-Houtman

Beste redactie, 
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Afgelopen zomer kreeg ik een brief van de gemeente (handhaving) 

waarin de volgende mededeling:
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Ik had er dan ook niet meer aan gedacht, tot ik op een dins-

dagmiddag een berichtje krijg van Annie Wijers, de drij-

vende kracht achter de Uitgaansgroep. Hun culturele

activiteit zal doorgaan, of ik vrijdag rond 15.00 uur langs

kan komen in het wijkcentrum. Dan zal het pauze zijn en

kan ik rustig met wat mensen praten.

Ik neem de uitnodiging aan, overleg even met de hoofdre-

dacteur en hij adviseert me te schrijven over ouderen en

hoe zij zich door coronatijd worstelen. Dat is een duidelijk

advies, veel voorbereidingstijd heb ik niet meer en ik neem

me voor me te laten verrassen door wat ik in het wijkcen-

trum tegen zal komen.

Wanneer ik daar die vrijdag aankom, wordt er een film over

Keltische kunst vertoond in het zaaltje dat ik ken van het

stemkantoor tijdens de verkiezingen. De mensen zitten

keurig op afstand van elkaar aan tafels te kijken. Ik schuif

aan bij een tafel bij de deur en als het licht aangaat, schiet

ik de vrouw aan die naast me zit.

Ze vertelt me hoe ze met haar man al jaren naar de uit-

gaansgroep gaat. Het is een gezellige en open club met

maandelijkse activiteiten die variëren van lezingen tot mu-

ziekvoorstellingen en van boottochten tot gezamenlijke

maaltijden.
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Uitgaansgroep Haagse Hout:

Een tweede thuis voor ouderen in de wijk

Op de redactievergadering van Bezuidenhout Nieuws hadden we besloten om voor het kerstnummer

te schrijven over de Uitgaansgroep Haagse Hout, een club die activiteiten organiseert voor ouderen.

Maar toen een dag later de coronamaatregelen aangescherpt en groepsbijeenkomsten afgelast wer-

den, ging ik ervan uit dat mijn bijdrage uitgesteld zou worden.

Tekst: Marijn Smit, Foto’s: Els Smeets
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“Het is voor elk wat wils”, zegt haar man. “Maar het is vooral

gezellig om bij elkaar te zijn en te horen”.

“En hoe ervaart u coronatijd?”, vraag ik aan de meneer links

van mij.

“Dat is natuurlijk vervelend. Maar van deze groep is nie-

mand ziek geworden. We konden een paar maanden niet

samen komen, in die periode is iemand overleden. Heel eer-

lijk, daar is onze leeftijd ook naar. Maar het was niet van-

wege corona”.

Er wordt koffie en taart geserveerd en na nog even nage-

praat te hebben, schuif ik door naar een tafel met vier man-

nen. “Hoe vindt u het om bij elkaar te komen in coronatijd?”,

vraag ik en krijg meteen te horen dat het fijn is en dat alles

prima georganiseerd wordt. En dat ik gerust kan opschrijven

dat dat vanwege Annie is. 

“En hoe ervaart u de coronatijd?”, vraag ik nogmaals.

Eentonig

“Het is anders. Je ziet minder mensen in het winkelcen-

trum”, zegt een meneer tegenover me. “We kunnen buiten

geen jeu de boules spelen omdat dat met meer dan vier per-

sonen is”, vult zijn buurman aan. “Maar we klagen niet. We

volgen de regels en kijken meer naar tv. Het is wat eentoni-

ger en dan is het fijn dat we elkaar nu kunnen zien”.

De sfeer is goed en terwijl we verder praten, krijg ik het idee

dat deze mannen zich wel redden. Ik schuif een tafel door

naar vier vrouwen en daar is het niet veel anders. “Met mijn

kinderen heb ik contact via Skype”, zegt een mevrouw met

donker haar en een zwarte jurk. “Ze wonen in Zwitserland

en in Brussel, maar daar is ook corona hoor. Iedereen moet

ermee leven”.

“Gelukkig kunnen we nu hierheen”, zegt haar buurvrouw.

“Dat heb ik gemist de afgelopen maanden. Bij mij in de flat

is onlangs iemand verhuisd die ik in 12 jaar maar één keer

heb gesproken bij een kopje koffie. Dat is toch geen sfeer?

Hier is dat veel beter, hier is het warm en vertrouwd”, zegt

ze.

Wanneer de pauze erop zit, ga ik terug naar de tafel waar ik

bij binnenkomst ben gaan zitten. Ik kijk mee naar een film

over een oude spoorlijn in Brazilië, Annie brengt me een

pilsje en ik bedenk me dat ik niet echt een verhaal heb over

ouderen die zich door de coronatijd worstelen. De mensen

die ik spreek, zijn nuchter en eerlijk. Ze zien de situatie

onder ogen, passen zich aan en zijn blij dat ze elkaar weer

zien, nadat de uitgaansgroep een paar maanden niets kon

organiseren.

Tuinieren

Wanneer de film is afgelopen, schuif ik aan bij de tafel te-

genover mij en vraag een man met bril hoe deze tijd voor

hem is. Hij zegt: “Ik blijf lekker tuinieren, dan komt er nie-

mand binnen anderhalve meter. En als ik klaar ben, ga ik op

bezoek bij mijn vriendin, met wie ik een latrelatie heb en die

nu naast me zit”. Zo te zien lijdt dit stelletje niet onder deze

coronatijden en als ik even later met Annie spreek, zeg ik

haar dat dat geldt voor iedereen die ik gesproken heb.

“De mensen zien er ook naar uit om hier te komen”, zegt ze.

“Je ziet daarom veel vrolijke gezichten. Maar vergis je niet,

het is niet altijd leuk. We waren eens met een busreis en

toen was er een mevrouw die alles liet gaan en dat rook, nu

ja…dat is ook een realiteit die deze mensen kennen”.

Ik knik alsof ik het me kan indenken. En dat er achter de vro-

lijkheid en saamhorigheid van vanmiddag ook verdriet zal

zitten, dat geloof ik wel van haar. Maar wat ik gezien heb,

zijn mensen die corona onder ogen zien, zich volgens de re-

gels gedragen en de mooie dingen van de uitgaansgroep

niet vergeten. 

De tafels worden afgeruimd, de uitgaansgroep is klaar voor

vandaag en ik heb nog een stukje te schrijven. Ik heb alleen

geen idee hoe dat aan te pakken. Ik heb mensen ontmoet

die ernaar uitzagen elkaar te zien en betroken vrijwilligers

gesproken die het fijn vinden iets te kunnen betekenen.

Maar hoe breng je dat over aan iemand die er vanmiddag

niet bij was? 

Ik doe mijn jas aan en ga naar buiten. Inmiddels is het don-

ker, ik loop rustig naar huis en bedenk me dat de uitgaans-

groep misschien wel meer gaat over thuiskomen, dan over

maandelijks met elkaar een uitje doen.

Voor informatie over de Uitgaansgroep Haagse Hout:

Tel: 070 - 220 14 06 (antwoordapparaat aanwezig)

Email: henkwsr@ziggo.nl



Emmastraat 25a hk. Theresiastraat

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

U bent van harte welkom bij ons in het bedrijf.

Het team van autocenter van Maanen Het team van autocenter van Maanen 

wenst u alvast fijne feestdagen wenst u alvast fijne feestdagen 

en een gelukkig nieuwjaar.en een gelukkig nieuwjaar.

 

Joan Maetsuyckerstraat 94

2593 ZM  ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 347 81 10

www.bcsvanmaanen.nl

Autocenter van Maanen

Maak nu een afspraak!

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.

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
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“Een collega van me had een serie gemaakt over de Neder-

landse kunstdetective. Daarbij had hij kennis gemaakt met

de zakenman Bert Kreuk die voor 500.000 dollar de vlag

had gekocht van het oorlogsschip, dat als eerste in Nor-

mandië was aangekomen op D-day. Hij was rijk geworden

in Amerika en als dank voor wat Amerika had gedaan voor

ons land, en ook voor hem, wilde hij die vlag teruggeven

aan de Amerikanen.” 

“Maar gewoon teruggeven was voor hem niet genoeg. Hij

wilde de vlag overhandigen aan de opperbevelhebber van

de Amerikaanse troepen, aan de president dus. En dat zou

dan ook nog eens in Nederland moeten gebeuren. Zoiets

regel je niet zomaar. Maar met de herdenking van 75 jaar D-

Day voor de boeg, meende hij dat dat zou moeten kunnen.”

“Ik vond het een interessant gegeven voor een documen-

taire en we hebben Kreuk ruim een jaar gevolgd in zijn po-

ging dit voor elkaar te krijgen. Daarnaast vertelden we het

verhaal van de invasie en de kapitein van het schip waar de

vlag gevoerd werd. Via verschillende zijpaden kwamen we

uiteindelijk in het Witte Huis waar president Trump de vlag

in ontvangst nam. De documentaire eindigt in het Smithso-

nianmuseum waar de vlag zich momenteel bevindt.”

Boek

“Daarmee was het voor mij afgelopen. Totdat Anton Slot-

boom, een schrijver met wie ik eerder had samengewerkt,

me vertelde dat het verhaal van de documentaire geschikt

was voor een boek. Dat vond ik een het spannend idee. We

zijn samen begonnen te schrijven en toen dat volgens

Anton gewoon goed was, dacht ik: nu gaan we het doen

ook.”

“Ik heb toen de weg van de vlag naar het Witte Huis be-

schreven, Anton nam de geschiedenis en het verhaal van de

kapitein op zich. Daarnaast hebben we met veel foto’s een

mooi beeldverhaal gemaakt. De titel van het boek is ‘Voor

de ogen van de wereld’, een citaat van generaal Eisenhower

die zijn troepen moed insprak door hen te vertellen dat

heel de wereld met hen meekeek.”

“Het was mooi om een boek te schrijven maar ik merkte

wel dat het totaal anders is dan wat ik tot nu toe gedaan

heb. Als je een documentaire maakt, dan ben je bezig met

beelden en woorden die op band staan. Omdat je dat voor

je ziet, werk je dan als het ware met je handen, terwijl je tij-

dens het schrijven vooral met je hoofd bezig bent. Zo’n

schrijfproces eist al je aandacht op.”

“Maar ik wilde dit per se afmaken. Als journalist heb ik al-

tijd mooie dingen willen maken die ertoe doen. Ik heb do-

cumentaires gemaakt over Anne Frank en Nelson Mandela

en zo’n verhaal over de oorlog en de bevrijding, dat doet er

zeker toe. Doordat ik me in dit verhaal heb verdiept, kregen

thema’s als vrijheid en het einde van de Tweede Wereldoor-

log voor mij meer betekenis.”

Buurtbewoner en tv-producent Bernard Krikke maakte een reportage over Bert Kreuk, een Rotterdammer die

in bezit kwam van de Amerikaanse vlag die als eerste prijkte op heroverd grondgebied van nazi-Duitsland.

Krikke volgde de man in zijn poging de vlag terug te geven aan de president van de VS. Na de succesvolle do-

cumentaire, genomineerd voor een Emmy Award, verschijnt nu een boek over deze bijzondere gebeurtenis.

Tekst: Marijn Smit, Foto’s: Els Smeets

Amerikaanse vlag bracht buurtgenoot Krikke

naar het Witte Huis
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Bevlogen, enthousiast, goedlachs en gastvrij. Zo wat ter-

men die opkomen bij de eerste ontmoeting met Ibrahim.

Hij neemt ons mee naar de kelder van SoZa waar hij zijn fit-

ness heeft ingericht. Een ruime ruimte vol spiegels, fitness

apparatuur en vlaggen aan de muur. Ibrahim is nog maar

redelijk kort in Nederland. Hij spreekt de Nederlandse taal

goed. Niet helemaal verwonderlijk. Hij had een heel goede

reden. Hij is niet naar Nederland gekomen als vluchteling

maar voor de liefde. Een glunderende Ibrahim vertelt: “Ik

woonde in Egypte en ging nietsvermoedend voor mijn

werk met de trein. Ik raakte in gesprek met een blonde Ne-

derlandse meid. En zij bleek Arabisch te spreken. Dat verzin

je toch niet? We hielden contact en de rest is geschiedenis. 

Nu ben ik alweer vijf jaar in Nederland en ben ik ondertus-

sen Nederlander geworden. Thuis spreken we Nederlands,

maar eerlijk gezegd mis ik het Arabisch wel een beetje”.

In Egypte was Ibrahim na zijn bachelor Lichamelijke Opvoe-

ding aan de slag gegaan als sportinstructeur bij de marine.

Hij was daar actief om de mariniers te drillen, te trainen en

voor te bereiden op de vele marsen die ze moesten lopen.

Eenmaal in Nederland woont hij met zijn vriendin in het

Valkenboskwartier. Als zzp-er werkte hij voor verschillende

sportscholen, maar is hij zich ook maatschappelijk gaan in-

zetten voor kansarme jongeren in Den Haag. Zo is hij als

sportcoach onder meer actief geweest voor buurthuis De

Mussen in de Schilderswijk. 

Verzoek

En toen kwam er een verzoek dat hij niet aan zich voorbij

kon laten gaan. Ibrahim vertelt: “Toen de eerste statushou-

ders gehuisvest werden in het gebouw waren ze van SoZa

op zoek naar iemand die deze statushouders kon begelei-

den met sporten. Ze zochten iemand die zowel Nederlands

als Arabisch sprak. Dan ben je bij mij aan het juiste adres.

Zeker in de begintijd was het belangrijk om de nieuwe be-

woners te laten sporten, omdat het goed is voor zowel de

fysieke als de mentale gezondheid. We zijn veel gaan voet-

ballen en basketballen in Bezuidenhout-West. Ook waren

we te vinden op het beachvolleybalveld naast de KPN-

toren in het Beatrixkwartier”.

In het voorjaar van 2018 zette Ibrahim zijn eigen sport-

school op in SoZa. Ondertussen is het meer dan alleen een

sportschool. Hij heeft zich voorgenomen om de statushou-

ders op vele verschillende manieren in contact te laten

komen met wijkbewoners. Hij is dan zelf geen vluchteling,

maar vanuit zijn positie kent hij de werelden van de status-

houders en van de wijkbewoners. Hij is daarmee in staat

om deze groepen via onder andere sport bij elkaar te bren-

gen. Ibrahim legt uit: “Corona maakt het op dit moment

natuurlijk allemaal wat lastiger, maar naast bewoners van

SoZa sporten hier steeds meer wijkbewoners. Voor de coro-

natijd begeleidde ik bijvoorbeeld verschillende groepjes

wijkbewoners. In groepen sporten is nu natuurlijk niet mo-

gelijk. Ook wij hebben ons te houden aan de coronaregels.

De sportschool van Ibrahim is méér 

dan een bedrijf
Het voormalige ministerie van Sociale Zaken tegenover het station Laan van NOI zit vol bedrijvigheid. Wach-

tend op wat de herontwikkeling op deze plek gaat brengen, vinden in dit gebouw, SoZa, allerlei initiatieven

plaats. Initiatieven gericht op ontmoeten en in verbinding staan met wijkgenoten en andere stadsbewoners.

Ibrahim Deraz is één van deze initiatiefnemers. Hij runt in SoZa de sportschool High Sky Fitness. Maar hij doet

zo veel meer en wil zo veel meer. 

Tekst: Mark Hoogland, Foto’s: Koen de Lange

Vervolg op pagina 23
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Nu zijn de groepjes verdeeld in tweetallen en is het op af-

spraak. Ondertussen ben ik in de afgelopen twee jaar

steeds bekender geraakt met de bewoners in Bezuiden-

hout”. En dat komt van pas bij de andere initiatieven waar

Ibrahim aan meewerkt. 

Zo is zijn sportschool samen met Buurtwerk Nederland en

Stichting PitZtop een van de initiatiefnemers van de Esta-

fette. De Estafette organiseert iedere 3 weken een evene-

menten voor bewoners van SoZa èn de wijk. Trots vertelt

Ibrahim: “Er is een raad, bestaande uit 3 bewoners en 3

mensen uit de wijk. Zij verzinnen iedere keer zelf een activi-

teit. Dit kan gaan om iets sportiefs, cultureels, creatiefs, of

hoe je kan netwerken. Noem maar op. Verzin het maar. Ik

help vervolgens mee om het daadwerkelijk georganiseerd

te krijgen. Helaas kunnen we nu geen fysieke bijeenkom-

sten organiseren en komen we met digitale varianten,

zoals onlangs een digitale cultuurquiz”.

Tafel van 10

Het houdt niet op bij de sportschool en de Estafette, want

zo is de Tafel van 10 bedacht. Een gesprek organiseren tus-

sen vijf bewoners van SoZa en vijf genodigden uit de wijk

of uit de stad. Om zo elkaar beter te leren kennen, nieuwe

netwerken aan te leggen en beter met elkaar verbonden te

zijn. Daar maak je Ibrahim blij mee en daar zet hij zich hier

voor in. Maar hij denkt ook na over het verbinden van sport

en voeding voor een gezonde levensstijl. Mede daarom

heeft hij de samenwerking opgezocht met Rechtstreex, dat

aan wijkbewoners voedselpakketten levert met ingrediën-

ten van boeren uit de omgeving. Doordat zij beide vanuit

SoZa opereren zijn de contacten natuurlijk makkelijk ge-

legd. Ze zijn er nog niet helemaal uit in welke vorm de sa-

menwerking gaat uitpakken, maar Ibrahim ziet voldoende

mogelijkheden. Ook dat typeert hem: altijd op zoek naar

nieuwe dingen.

Maar voordat we het interview afronden, wil Ibrahim ons

het verhaal vertellen achter alle vlaggen in de fitness-

ruimte. Daarvoor hebben we eerst alle landen van de vlag-

gen moeten zien te raden. Natuurlijk hangen er vlaggen

van Nederland en Egypte, maar ook van andere landen,

zoals: Syrië, Eritrea, Zuid-Afrika, Italië, Duitsland, Marokko,

Algerije en Portugal. Het zijn vlaggen, zo legt Ibrahim uit,

van de landen van zijn sporters, zijn klanten. Het maakt in

één oogopslag de bedoeling van Ibrahim duidelijk: mensen

uit verschillende landen met elkaar zien te verbinden. 

Vervolg van pagina 21

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Het bestuur van het Wijkberaad Bezuidenhout nodigt u als vrijwilliger, bewoner of relatie
uit voor de nieuwjaarsreceptie, die wordt gehouden op 

dinsdag 19 januari 2021

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 2021 toe

Nieuwjaarsreceptie
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Gevlucht uit Somalië, geland in Bezuidenhout-West

In Den Haag is het soms wel eens een beetje onrustig, maar in principe gaat het er hier vreedzaam aan toe. In Soma-

lië (dat ligt in Oost-Afrika, is 15 keer groter dan Nederland en heeft 12 miljoen inwoners) is het precies omgekeerd.

Daar is al tientallen jaren een gewapende strijd tussen een aantal milities aan de gang. Het is een van de armste

landen ter wereld en wordt ook nog regelmatig geteisterd door droogte of door overstromingen. 

Gemotiveerd voor een gezondere manier van
leven? Gratis leefstijl-cursus!

Bezuidenhout-West Nieuws

Tekst: Jos Spijkers

Hadija (rechts) en Adar ontvluchtten de strijd in Somalië.

Taxidienst voor senioren  

Kunt u niet alleen op stap? Dan hebt u de mogelijkheid om ‘Be-

geleiden en Rijden Haagse Hout’ in te schakelen. Deze dienst be-

staat uit vrijwilligers, die met hun eigen auto senioren vervoeren

én begeleiden naar bijvoorbeeld een (tand)arts of ziekenhuis,

een begraafplaats of plechtigheid, fysiotherapiepraktijk etc. 

Dit vervoer is bedoeld voor senioren die tijdens hun bezoek/af-

spraak begeleiding nodig hebben en vanwege hun gezondheid

of beperkte mobiliteit geen gebruik kunnen maken van andere

vervoersmogelijkheden, zoals de wijkbus, AV070, Regiotaxi en

openbaar vervoer. De jaarlijkse contributie bedraagt € 10,-, daar-

naast geldt er een prijs van € 5,- voor een retour binnen het

stadsdeel Haagse Hout (kosten worden hoger na een uur); bui-

ten het stadsdeel geldt een prijs van € 0,40 per kilometer. Voor

meer informatie zijn de vrijwilligers iedere werkdag tussen 9-12

uur bereikbaar op tel.nr.: 070-2052500 

In 2004 is Hadija deze uitzichtloze situatie ontvlucht en heeft ze

asiel gekregen in Nederland. Sindsdien woonde ze eerst in Zaan-

dam en inmiddels al heel lang in Bezuidenhout-West. Adar

vluchtte een paar jaar later en woont inmiddels ook al weer

zeven jaar in BZH-W. Hun kinderen zijn in Nederland geboren

en de oudsten gaan naar de basisschool om de hoek. 

Inmiddels zijn ze geheel gewend aan het leven en de tempe-

ratuur in Nederland. Ze genieten van het feit dat hier geen

oorlog is en dat ze in een rustige wijk kunnen wonen. De kin-

deren moeten er ook niet aan denken om hier weg te gaan,

zo zeggen de twee moeders, die maken volop gebruik van de

speelmogelijkheden bij en rond het wijkcentrum, die kennen

alleen maar het leven in Nederland en spreken de Somalische

taal niet. Voor Hadija en Adar (en nog een drietal Somaliërs in

onze buurt) bestaat gelukkig ook nog de mogelijkheid om via

whatsapp af en toe met hun familieleden in Somalië te spre-

ken. 

Wil je afvallen, maar ben je helemaal klaar

met diëten? Wil je advies over meer bewe-

gen, over hoe gezond te eten of over hoe

stress te verminderen en over hoe te ont-

spannen? Wil je verandering in je leven die nu

eens echt gaat lukken? Dat kan nu allemaal,

en dat op je eigen manier en in je eigen

tempo én zonder dat het je geld kost. Je stelt

zelf je persoonlijke, haalbare doelen en een

coach begeleidt je hierbij. Hij zorgt dat je doe-

len realistisch zijn, zodat je gezonder kunt

gaan leven op een manier die bij jou past. 

Binnenkort start in ons wijkcentrum aan de

Jan van Riebeekstraat de zogenaamde ‘COOL

Leefstijlcursus’, als er tenminste minimaal

zeven gemotiveerde deelnemers zijn. Een ge-

diplomeerde leefstijlcoach - Riccardo D’An-

dolfi - geeft anderhalf uur per maand uitleg

over allerlei zaken die met leefstijl van doen

hebben en wisselt dit af met individuele ge-

sprekken. Hij weet dat het moeilijk is om de

stap te zetten naar een gezonder leven, maar

hij leert je over een periode van twee jaar hoe

je dit wel kunt bereiken. Meer informatie: 

www.de-leefstijlcoach.nl.  Vragen en/of aan-

melding: info@de-leefstijlcoach.nl
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We hebben echter geleerd dat video-vergaderen in veel ge-

vallen een oplossing kan zijn. Met deze vakjesvergaderin-

gen (elke deelnemer in zijn eigen vakje) is het gelukt om

het contact met de gemeente en de politiek te blijven hou-

den. 

We hebben in 2020 desondanks veel bereikt. Ons bestuur

heeft veel energie gestoken in het bijwonen van vergade-

ringen en het ondersteunen van bewoners- en buurtinitia-

tieven. Daarnaast zijn twee bestuursleden

vertegenwoordigd in de redactie van dit blad. En we heb-

ben veel contacten kunnen leggen met andere wijkberaden

om de krachten te bundelen bij thema’s als leefbaarheid en

Central Innovation District (CID). De wijkvereniging heeft

zich met bewoners en de stichting Voor Welzijn ingezet

voor de realisatie van de wijkhuiskamer in het wijk- en

dienstencentrum. Hopelijk kan iedereen hier snel gebruik

van gaan maken. Ook het parkeervraagstuk – we hebben

het dan vooral over de voorgenomen verruiming van de

vergunningstijden - gaat de laatste fase van besluitvorming

in. De gemeente heeft na de parkeerenquête de wijkvereni-

ging hier nauw bij betrokken. De bewoners zullen door de

gemeente hierover verder worden geïnformeerd. Tot slot

zal de - door het vertrek van onze secretaris Rabia Yesildag

uit onze wijk - ontstane bestuursvacature, na de oproep in

het vorige wijkblad, ingevuld gaan worden door Harrie

Staas.

Tegelijkertijd is het in 2020 lastig gebleken om met de

leden van de vereniging en de bewoners in contact te blij-

ven. Een ‘echte’ bewonersvergadering bleek in 2020 niet te

realiseren. Dit hing samen met de wisselende coronamaat-

regelen en eerlijk gezegd ook de onderschatting van hoe-

veel werk het is om een vereniging op te zetten en te

besturen. Ook onze website www.bzhw.nl zou redactioneel

meer aandacht verdienen: wil je ons hiermee helpen, laat

het ons aub weten! 

Moet het jaar 2020 de prullenbak in? Zeker niet, we hebben

toch veel kunnen bereiken. Gaan we elkaar in 2021 in leven-

den lijve ontmoeten? Zeker wel, al zal het ook afhangen van

het verloop van het coronavirus hoe we dit kunnen organi-

seren. 

Het bestuur van de wijkvereniging wenst iedereen voor

2021 veel geluk en gezondheid toe! 

Iedereen kan wel eens hulp gebruiken. Ook zijn er veel mensen die hulp willen en kunnen bieden. ‘Den Haag Doet Buren-

hulp’ brengt vraag en aanbod bij elkaar. Het gaat om eenvoudige, meestal kortdurende klussen. Een klusje in huis of de tuin,

de hond uitlaten, boodschappen doen, de tv instellen etc.. Maar ook als u gezelschap zoekt voor een praatje, een wandeling

of een uitje probeert Burenhulp aan uw vraag te voldoen. Heeft u zelf hulp nodig of wilt u graag een handje helpen? Neem

dan contact op met de vrijwilligers van ‘Den Haag Doet Burenhulp’, die iedere werkdag te bereiken zijn tussen 9-12 uur op

tel. 070-2052500.

Ondanks corona 

veel bereikt in West

We lopen alweer naar het einde van het jaar 2020. Een jaar dat vol-

gens velen de prullenbak in zou moeten gaan. Maar ook het jaar dat

de wijkvereniging Bezuidenhout-West echt van start is gegaan, met

in februari een eerste en helaas ook laatste wijkfeest van 2020.

Bezuidenhout-West Nieuws

Tekst: Johan Vogelaar, 

voorzitter wijkvereniging Bezuidenhout-West

Burenhulp ook in 
Bezuidenhout-West beschikbaar 
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Thuisgekomen klonken de bevindingen van Cornelis en Fre-

derik hun opdrachtgevers zo goed in de oren dat zij prompt

hun portemonnee trokken om de eerste Nederlandse han-

delsvaart naar Indië te financieren. Op 2 april 1595 lag een

nieuwe vloot van drie schepen en een kleiner wendbaar ver-

kenningsschip met in totaal 249 bemanningsleden aan

boord op de rede van Texel klaar om uit te varen.

Cornelis Houtman, die de leiding van de handelsmissie had,

lukte het Java te bereiken. Toch verliep de onderneming niet

zoals men had gehoopt. De opbrengst was matig, maar de

scheepvaarder had wel aangetoond dat de specerijenhan-

del met Indië mogelijk was. Hij was erin geslaagd handels-

betrekkingen met de Indische bevolking aan te knopen. Er

waren ook tegenslagen onderweg: ongunstig weer, onenig-

heid onder de bemanning, ontbering, ziekte en sterfgeval-

len. De vloot keerde op 14 augustus 1597 in Nederland terug

met nog slechts 87 leden van de oorspronkelijke beman-

ning.

Tweede kans

Terwijl de Amsterdamse kooplieden zochten naar een beter

De ervaren zeevaarders Cornelis Houtman en zijn jongere broer Frederik uit Gouda, voor wie geen zee te hoog

was, waren voor een groepje van 11 Amsterdamse kooplieden in de 16e eeuw de juiste pioniers die zij nodig

hadden voor een gedurfde expeditie naar de Oost. Het was de kooplui namelijk een doorn in het oog dat de

Portugezen het monopolie bezaten op de lucratieve handel in specerijen met Indië. Om dat te breken stuur-

den zij in 1592 de gebroeders Houtman naar Lissabon om daar heimelijk de coördinaten van de vaarroute via

Kaap de Goede Hoop in handen te krijgen.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers 

De Cornelis Houtmanstraat en de De Moucheronstraat lopen parallel aan elkaar van de Bezuidenhoutseweg naar de

Theresiastraat. De eerste gaat nog een stukje verder naar de Merkusstraat. 

Gebroeders Houtman, pioniers op de 

handelsvaart naar Indië

Met drie schepen en het ver-

kenningsvaartuig Duyfken ver-

laat de eerste handelsvloot van

de Amsterdamse kooplieden

op 2 april 1595 de haven van

Texel op weg naar Indië.

Straatnamen

opgetuigde handelsvaart, richtte de Franse reder Balthasar

de Moucheron in 1598 in de Zeeuwse havenstad Veere de

Veerse Compagnie op. Hij nam de gebroeders Houtman in

dienst en stuurde ze naar de Indische Archipel. Aangeko-

men in Atjeh ging het echter mis. Cornelis was weliswaar

ouder, maar niet wijzer geworden.

Vanwege zijn ruw en ontactisch optreden was Cornelis niet

altijd even geliefd bij zijn bemanning, maar nu maakte hij

het al te bont. De inlanders waren bepaald niet gediend

van deze ‘botte Hollander’. De regerende sultan op Sumatra

ergerde zich zodanig aan zijn ongemanierd optreden, dat

hij hem op 11 september 1599 liet vermoorden. Zijn broer

Frederik kwam er genadiger van af. Toch moest hij nog

twee jaar in Atjeh in gevangenschap doorbrengen.

Na dit debacle en door de succesvolle oprichting van de Ver-

eenigde Oostindische Compagnie (VOC) in 1602 raakte De

Moucheron, die van adellijke afkomst was, aan lager wal.

Hij ging terug naar Frankrijk en overleed daar op 80-jarige

leeftijd.



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

Mark Kras is ervan overtuigd dat de mens de natuur nodig heeft

om geestelijk gezond te blijven. Zeker voor de vele Bezuidenhou-

ters voor wie het Haagse Bos de achtertuin is. Maar net als een

tuin vergt ook een bos onderhoud. Het kappen en planten van

bomen in 2018 had, volgens Kras, een aantal redenen. Een groot

deel van de bomen aan de Bezuidenhoutse kant zijn direct na de

oorlog geplant. Die zijn dus allemaal even oud en takelen, als je

niet ingrijpt, ongeveer tegelijk af. Bovendien zijn het vooral beu-

ken, esdoorns en essen, terwijl een bos gebaat is bij meer diversi-

teit. Ook was er sprake van essentaksterfte, een schimmelziekte

waaraan essen sterven en zo een gevaar vormen voor wandelaars.

Bij de beslissing of een boom gekapt moet worden, maakt Staats-

bosbeheer onderscheid tussen ‘toekomstbomen’ en ‘wijkers’. De

eerste bomen blijven behouden, omdat ze van een gewenste

soort of een karakteristiek exemplaar zijn. “Als we moeten kiezen

tussen een beuk en een eik, kiezen we in principe voor de eik,

omdat die veel mooi leven met zich meebrengt. De beuk daaren-

tegen zit verjonging van andere soorten in de weg. Maar een bij-

zonder mooie beuk op een markante plek, kan ook een

toekomstboom zijn.”

Klimaatverandering

Ook het Haagse Bos ondervindt de gevolgen van de klimaatveran-

dering. Staatsbosbeheer is daarom op zoek gegaan naar boom-

soorten die beter tegen warmte en grote hoeveelheden regen

kunnen. Kras: “We hebben in het Haagse Bos een klein aantal (8%)

reuzenzilver-, douglas- en hemlocksparren aangeplant. Dit zijn

snelgroeiende bomen die goed tegen nat weer en hitte kunnen en

die op warme dagen voor aangenaam donkere plekken en dus

verkoeling zorgen. Daarnaast hebben we een groot aantal licht-

minnende soorten aangeplant, die hier van oudsher horen maar

er niet of onvoldoende stonden, zoals de linde, de eik, de berk en

de zwarte els. We hopen dat deze bomen zich middels zaailingen

vanzelf gaan verspreiden waar de beuken dunnen.” Het zal vaker

gebeuren: “Als de boomkronen zich gaan sluiten, grijpen we in. Op

dat moment komt er namelijk zo weinig licht door het bladerdek

dat de jonge aanwas niet meer wil groeien. Dat gebeurt eens in

de vier tot zes jaar.”

Wat doen al die lege plekken in het bos? 

Liefhebbers van het Haagse Bos schrokken toen in de

zomer van 2018 her en der bomen werden gekapt. Geluk-

kig werden er al snel nieuwe bomen aangeplant. Maar

toen verschenen er weer overal stippen op stammen.

Waarom doet Staatsbosbeheer dat? Boswachter Mark

Kras, de opvolger van Jenny van Leeuwen, geeft uitleg.

Tekst: werkgroep Duurzaam Bezuidenhout,  

Foto: Maartje Henket
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Stippen 

Dan zijn er nog de gekleurde stippen op de bomen. Die geven aan

hoe veilig de boom is. Kras: “Oranjerood betekent gevaar: de

boom moet worden omgehakt. Wit betekent dat er gevaarlijke

takken of dood hout in zitten. Voordat we takken afzagen, kijken

we eerst of er dieren in de boom zitten. Als dat het geval is, zagen

we de tak pas af als het dier weg is.” Een uiterst precieze manier

van bosbeheer dus. “Dat is nodig, omdat het hier zo druk is. Het

Haagse Bos is met het Malieveld slechts 100 hectare groot, maar

er zijn ongelofelijk veel paden en die worden allemaal intensief

gebruikt. Daar moeten wij heel zorgvuldig mee omgaan.” 

Lees de uitgebreide versie van dit artikel op

bezuidenhout.nl/duurzaam

Mark Kras: “We gaan zorgvuldig om met het Haagse Bos.” 



Theresiastraat 43 - 2593 AA Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl
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EXPATS3,2,1 Happy New Year! 

The countdown to the end of this year has started ticking. The themes

of this month are reflection and celebration.

For the first theme, this is the perfect moment to look back and reflect

on the year that has passed and start planning and setting goals for

the year to come. What are the main learnings? What were the biggest

accomplishments this year? How can we further improve our lives and

the community we live in? These are a few prompts to start the flow of

thought. 

The second theme is to commemorate the year which is behind us and

look forward to a better one. In the current context the celebration will

be different than previous years, including how our city, how our

neighborhood and how each of us will celebrate. 

As the celebration will move to be rather indoor, a key moment this

year will be the New Year’s dinner. Celebrating the diversity of cultures

in our neighborhood we have listened to different customs around the

globe for the New Year’s dinner menu. These of course are only the top

of the iceberg, there are many more amazing dishes not captured in

the following ideas. 

The French are enjoying oysters, foie gras, and champagne for dinner.

As starters/desserts there are les Verrines, delicious layers of texture

and colors served in a transparent glass. In Italy some dishes enjoyed

on the New Year’s Eve can be: Cotechino con lenticchie or Champagne

risotto. On the table in Poland there can be Russian salad, red bortsch

and a variety of herring salads. 

In Japan, people are enjoying the delightful Toshikoshi Soba,

buckwheat soba noodles served in a hot dashi broth with different

toppings. For the Lunar New Year in China (February), one of the dinner

options is the hot pot, which is a simmering pot of soup to which in-

gredients are added, when cooked these ingredients are dipped in a

variety of sauces. 

In Germany, people are enjoying the delicious Mutzemandeln, a deep

fried pastry and Eiserkuchen, a waffle cookie. Also as a dessert, the Da-

nish and Norwegians are serving Kransekage, tower cake, made of lay-

ers of marzipan. Vasilopita, a sweet yeasted egg bread scented with

orange is eaten in Greece.  

In several Latin countries the custom of eating grapes at midnight

comes in the spotlight, 12 grapes to be exact when the clock strikes

midnight, in countries like Spain, Colombia, Mexico. In Portugal the 12

grapes are replaced by 12 raisins. Eating desserts like arroz-doce (rice

pudding), bolo-rei (King Cake) or rabanadas (French toast) is also a cus-

tom. In Mexico, the New Year’s table will contain tamales, buñuelos

and ponche. And of course, the traditional oliebollen in the Nether-

lands. 

Hope this editorial will inspire for an interesting dinner between the

years, which goes well with the fact that in the Hague there is a super-

market or a restaurant from almost every country. 

Happy New Year!  

Short
■ ■ ■ water pipes - At the beginning of

December, more than 145,000 residents

and landlords of a property from before

1960 received a letter from the municipa-

lity of The Hague. about the risks of lead

pipes in the house. It is important that

residents and landlords check that there

are still lead pipes in the house and if so,

have them replaced. Too much lead in

drinking water is not healthy, especially

for young children and pregnant women

there are health risks. More information

can be found at

www.denhaag.nl/lodenleidingen

■ ■ ■ care workers - The Hague wants to

put care workers in the spotlight with

the publication of a gallery of honour

and calls on all care workers working or

living in our city to send a picture of

themselves, preferably taken in the work-

place. All collected photos will be publis-

hed on a number of pages in a special

edition of the Stadskrant, which will be

published on Wednesday 23 December.

To collect the photos, the municipality

has created a separate email address: 

selfie@denhaag.nl

■ ■ ■ library - The libraries, including

those in the Theresiastraat, are open

again for borrowing and returning books

and andwre materials. You can study and

work in the library again. To do this, you

have to reserve a spot in advance. This

can be done online, up to two days in ad-

vance, and no more than one time block

per day. Please note that since 1 Decem-

ber, a masking requirement has been in

place in all public indoor areas, including

in the library.

For more news check 

www.bezuidenhout.nl
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