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Er gaan geruchten in Bezuidenhout rond over de sloop van 
huurwoningen van Woningstichting Haag Wonen. De stich-
ting heeft onder andere huurwoningen in de Pijnacker Hor-
dijckstraat en de Hendrik Zwaardecroonstraat. Wat is er 
aan de hand? 
 
Door Adriaan Pels 
 
Sinds april 2006 heeft Haag Wonen het beheer van haar woningen in Bezuidenhout-
Oost weer in eigen handen. En daarover doen verschillende geruchten van slopen de 
ronde, die niet bijdragen tot de gemoedsrust onder wijkbewoners. “De verschillende 
onderzoeken die lopen zijn vooralsnog verkennend,” zegt Richelle Kluit, beheerconsu-
lent van Haag Wonen. “Zo wordt er bij de Hendrik Zwaardecroonstraat gekeken naar 
de plattegronden van de woningen. De bewoners hebben soms zelf aanpassingen aan-
gebracht, waardoor de oorspronkelijke tekeningen niet meer betrouwbaar zijn. Voor 
een goede technische en financiële afweging van de verschillende scenario's, is het 
noodzakelijk over de juiste informatie te beschikken.”  

Ten aanzien van de Pijnacker Hordijckstraat, waarover ook verhalen gaan in de wijk, is 
er op dit moment geen gericht onderzoek gaande.  

Kluit verzekert dat voor de onderzoeken naar de verschillende complexen en de uit-
komsten daarvan, contact wordt opgenomen met de bewoners, die nauwgezet geïnfor-
meerd zullen worden. “Er wordt alles aan gedaan om alle processen volgens een over-
zichtelijk plan uit te voeren en hierbij de bewoners te betrekken. Ook het Wijkberaad 
wordt regelmatig geïnformeerd.”  

De keuzes waar elke woningcorporatie voor staat zijn naast niets doen, groot onder-
houd/renovatie, woningen samenvoegen, verkopen, slopen en nieuwbouw.  

Voordat een besluit genomen wordt, doet Haag Wonen een gedegen onderzoek naar de 
voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden, zegt Kluit. “Niet alleen de techni-
sche staat van de woningen is hierbij van belang maar ook (her)huisvestings-aspecten 
spelen een bepalende rol. Bovendien zijn er wettelijke regels. Zo mogen er, bijvoor-
beeld bij sloop of samenvoegen, niet zomaar woningen uit de voorraad sociale huurwo-
ningen gehaald worden. Er moet nieuwbouw tegenover staan.” Het is echter niet ver-
plicht in dezelfde wijk evenveel woningen terug te bouwen. Hierover moet overleg ge-
pleegd worden met de gemeente. Maar dit is in het Bezuidenhout nog lang niet aan de 
orde.  

Huurhuizen in Bezuidenhout gesloopt? 
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Interview met 
Bekende  

Nederlander!  
Zie pagina 4..  

Bruggetje klaar, 
nu het fietspad nog! 
Voorlopig moeten we nog 
naar het bordje ‘verboden 
toegang’ staren. Maar bin-
nenkort kunnen Bezuiden-
houters hopelijk over het 
bruggetje bij ‘het Oor’ naar 
Voorburg fietsen. De ge-
meente ligt nog in de clinch 
met de Nederlandse Spoor-
wegen over bepaalde za-
ken. Zo is het nog niet ze-
ker of de NS wel toestem-
ming geeft om een fietspad 
te plaatsen.  
Foto: Ariane Gordijn 



Wethouder Rabin Baldewsingh 
(PvdA) bezocht vorige maand het 
Bezuidenhout om te praten over 
‘burgerschap’ en ‘deconcentratie’. 
Hij wil dat Hagenaars zich verant-
woordelijk voelen voor hun eigen 
omgeving.  
 
Door Adriaan Pels 

Je verantwoordelijk voelen voor je 
buurt en je buurtgenoten, dat is wat 
Baldewsingh verstaat onder 
‘burgerschap’, een woord dat gere-
geld opduikt in het beleid van de ge-
meente. Verder wil hij de dienstverle-
ning van de gemeente dichter bij de 
burger brengen: met een mooi woord 
‘deconcentratie’ genoemd. 

Voor zijn ideeën over burgerschap 
heeft Baldewsingh een pot met geld: 
het Fonds Burgerschap (tweeënhalf 
miljoen euro). Maar voor de uitvoe-
ring rekent hij op de bewoners van 
verschillende wijken. En daarin spelen 
bestuurders van wijkverenigingen en 
andere vrijwilligers een rol. De wet-
houder verwacht dat de bewoners 
zich gaan inzetten om een bijdrage te 
leveren aan het verbeteren van het 
(sociale) leefklimaat. “Men moet zich 
sociaal verantwoordelijk voelen voor 

elkaar, de loyaliteit van vroeger moet 
weer terug, samen iets doen aan je 
leefomgeving”, zo betoogde de ge-
dreven gemeentebestuurder.  

En hij rekent daarbij niet alleen op 
wijkorganisaties, sportverenigingen, 
kerken, scholen, maar ook op enke-
lingen: jongeren, ouderen, kortom 
iedereen. Het gaat om ideeën voor 
activiteiten die de bewoners bij elkaar 
brengen, die ze samen kunnen doen, 
die wil Baldewsingh subsidiëren. 
Daarbij krijgen ze hulp voor de uit-
voering, maar ze moeten zelf meehel-
pen. De subsidie kan oplopen tot 
€ 25.000 per project, waarvoor wel 
aan een paar voorwaarden moet wor-
den voldaan.  
Voorbeelden van activiteiten zijn: een 
avondje praten met anderen uit de 
wijk over waar men vandaan komt, 
hoe het leven eruit zag toen men 
jong was, een sportieve ontmoeting 
tussen de bewoners uit een straat, 
zodat de buren elkaar beter leren 
kennen of samen met jongeren iets 
organiseren voor de bewoners van 
een verzorgingshuis, enzovoort.  

Deconcentratie 
Een belangrijk punt uit het huidige 
programma van B&W is het vergroten 

van de functie van de stadsdeelkan-
toren. Dat betekent meer ambtena-
ren, meer bevoegdheden en meer 
(financiële) middelen. Daar hoort ook 
bij het meer betrekken van de bur-
gers bij (bouw)plannen. 
“Samenspraak gaat inspraak vervan-
gen,” aldus wethouder Baldewsingh. 
“Bedrijven en andere belanghebben-
den mogen meepraten voordat een 
plan in een stadium is gekomen dat 
er niets of weinig meer veranderend 
kan worden. “En is dat niet wat we 
graag willen?” 

Details over de plannen van  
Baldewsingh en een aanvraagformu-
lier voor subsidie, zijn te vinden op 
www.dehaagseontmoeting.nl of in de 
folder ‘Samen stad zijn’.  

“De kracht van Den Haag ligt onder andere in Bezuidenhout”  Nieuws 

Door Nike van der Wenden 
 
Nacht in, nacht uit gingen Jelle (46) 
en Desiree (44) Ouwendijk op pad om 
hun verdwenen uil te zoeken. Luna, 
een in Nederland geboren uil en van 
kuikentje af getogen in Bezuidenhout, 
leek spoorloos. Overdag zoeken had 
geen zin, want dan verstoppen uilen 
zich.  
 
In de wijde omgeving van de Pijnac-
ker Hordijckstraat begon de jacht op 
Luna in de avonduren en eindigde 
vaak pas na middernacht. Maar liefst 
zes nachten lang! Met Jelle en Desi-
ree zochten buurtbewoners mee naar 
het dier. Er werd direct gebeld wan-
neer de vogel ergens werd gesigna-
leerd. Ondanks het late tijdstip moch-
ten de ‘ouders’ van Luna zoeken in 
achtertuinen en schuren van wijkbe-
woners. Toen Luna gezien werd in 
een boom in de Hendrik Zwaarde-
croonstraat en men dacht dat hij daar 
vastzat, kwamen mannen van de 
brandweer en dierenambulance hel-
pen. Luna vloog gewoon weg uit de 
boom, maar kon nu met zoveel hulp 
na twee uur gevangen worden op een 
vensterbank. 

Minpuntje rond dit drama was een 
anonieme brief van iemand 
die schreef de uil gevangen en weer 
vrijgelaten te hebben in Zuid-Afrika, 
waar ‘de uil thuishoorde’. Gelukkig 
ontvingen Jelle en Desiree het schrij-
ven pas toen de autochtone vogel al 
veilig op zijn eigen plekje zat.  

 

Het echtpaar is ontroerd door de blij-
ken van medeleven die ze kregen. 
Mensen houden van dieren is hun 
gebleken. Jelle en Desiree willen via 
Bezuidenhout Nieuws alle hulpzoe-
kenden nogmaals heel hartelijk dan-
ken voor hun inzet! 

Nachtelijk zoeken beloond: Luna is terug!  Nieuws 

Luna en baasje. Foto: Lennaert Roos 
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Wie zondag 13 mei de hond 
ging uitlaten in het Haagse 
Bos of met de auto over de 
Bezuidenhoutse weg wilde, 
maakte een goede kans om 
lopers van The Hague Roy-
al Ten tegen te komen. Een 
unieke hardloopwedstrijd 
die jaarlijks plaats vindt in 
Bezuidenhout. 

Door Robert Moeselin 

Voor alweer de elfde keer or-
ganiseerde hardloopvereniging 
The Hague Road Runners de 
Royal Ten: een officiële KNAU 
wedstrijd over tien kilometer. 
Met als start en finish: de Be-
zuidenhoutseweg. Naast de 
tien kilometer was er ook een 
vijf kilometerloop en de 
‘Max2bike run’ van 1300 me-
ter voor kinderen. Met in to-
taal ruim 2500 deelnemers 
was het evenement ook dit 
jaar weer een groot succes. 

Medeorganisator Herman van 
der Stijl vertelt dat het toch 

wel een klus is om de wedstrijd te organiseren. “We zijn maanden bezig om de 250 vrijwilligers te vinden en te in-
strueren. Je pleegt overleg met de politie en de HTM en bent bezig met het strikken van toppers. En dit jaar een 
roos voor iedere deelnemer vanwege moederdag.” 

De wedstrijd over tien kilometer kende in de persoon van Disi Dieudonne een Rwandese winnaar in de knappe tijd 
van 28 minuten en 56 seconden. Bij de dames ging de Keniase Magdaline Chemjor na 33 minuten en 34 seconden 
als eerste over de streep. Maar ook alle recreatieve lopers leverden op hun niveau een knappe prestatie.  

 

 

De Koningin 
Aan de rand van onze wijk 
woont de koningin. Ik ben 
praktisch haar achterbuurman. 
Niet dat dit zo veel uitmaakt, 
maar toch. Het klinkt heel an-
ders als je tegen je visite zegt: 
als de paleiswachten in zicht 
komen moet je een parkeer-
plaatsje zoeken, dan: zet je 
auto maar onder de klok. Van 
de koninklijke buurtbewoner 
merk je meestentijds weinig. 
Ze gaat rond half tien naar 
haar werk en ontvangt soms 
bezoek, dat met veel vertoon 
gepaard gaat. Twaalf politie-
agenten op de motor is niets. 
Als ze jarig is en op Moederdag 
rijdt haar familie af en aan. 

In de wijk zie je haar nooit. 
Zelfs niet als er gestemd moet 
worden. Ze wordt geacht zich 
in de school in de Spaarwater-

straat te melden, maar ze is er 
nooit geweest. Ook bij de bak-
ker of de Turkse winkel op het 
De Eerensplein komt ze niet. 
In tegenstelling tot de hoertjes 
van Casa Cherda. Want er is 
ook een bordeel in mijn blok, 
drie huizen verder. De meisjes 
nemen een broodje mee voor 
een stil moment of doen nog 
gauw even boodschappen.  

Hoe het er binnen de seksclub 
aan toegaat, is even mysteri-
eus als de gang van zaken in 
het paleis. Nooit vraagt de ko-
ningin ons eens op de thee om 
haar nieuwe bankstel te ko-
men bewonderen, terwijl een 
open dag van Cherda ook nog 
moet komen. Net zoals bij het 
paleis blijft het bij een glimp 
van het personeel en de be-
zoekers.  

Er komen vooral mannen die 
het goed hebben, gezien hun 
auto's. Op saaie familiebijeen-
komsten doe ik wel eens na 

hoe mannen naar de hoeren 
gaan. Zo lopen ze zelden recht 
op de deur van het witte he-
renhuis af die, net als bij dok-
ter tijdens het spreekuur, 
openfloept als je op de bel 
drukt. Er achteloos voorbij lo-
pen en dan over je schouder 
kijken en vervolgens op je 
schreden terugkomen in de 
trant van: o, was het daar, zo 
is het gebruik. Om dan snel 
naar binnen te glippen. Er zijn 
er ook die per taxi komen. Die 
dan als een geldauto tot tegen 
de deur rijdt. Na heel haastig 
over de stoep gescheurd te 
hebben. Zeker bang dat de via-
gra is uitgewerkt, grappen wij 
dan met de buren in ons por-
tiek.  
 
Rechts de koningin, links de 
hoertjes: buurtgenoten die tot 
de verbeelding spreken. 

 

Buurtman Adriaan   
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Start van de ‘Max2bike run’ van 1300 meter voor kinderen. Foto: Ariane Gordijn 

Hardlopen over de Bezuidenhoutseweg 
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Marja Middeldorp, bekend van het 
tv-programma ‘Hoe Schoon is 
Jouw Huis?’ is al tientallen jaren 
woonachtig in Bezuidenhout. Is 
Bezuidenhout nu een schone of 
een vieze wijk? Een interview met 
de bekende schoonmaakdiva.   

Door Marieke Willemsen  

Volle prullenbakken, onbeheerde en 
te lang gestalde fietsen, zwerfafval en 
hondenpoep: het straatbeeld van Be-
zuidenhout is niet altijd even mooi. 
Bezuidenhout is een statige en mooie 
wijk met vele faciliteiten. “Maar de 
wijk schiet soms te kort in specifieke 
faciliteiten voor het behouden van 
haar schoonheid.” Marja Middelkoop 
weet waar ze het over heeft. Bekend 
als poetsdiva steekt zij samen met 
haar moeder niet alleen de handen 
uit haar mouwen op televisie, maar 
ook in haar eigen woonwijk Bezuiden-
hout. Met ruim veertig jaar levenser-
varing in onze wijk heeft ook zij het 
oude straatbeeld van Bezuidenhout 
nog goed op haar netvlies. Maar de 
tijd en ook de wijk verandert. 

Hoe schoon is Bezuidenhout? 

Op de vraag ‘hoe schoon is Bezuiden-
hout?’ brandt Marja gelijk los. 
“Vreselijk al die volle vuilnisbakken in 
de wijk. Dit geldt in het bijzonder 
voor het deel bij het Emmapark. Het 
‘vol is vol’ principe is totaal niet afge-
stemd op de consumptie van mensen 
en het aantal bewoners in Bezuiden-
hout.” De hondenpoep-ergernis is 
volgens Marja minder en zijn er veel 
meer schonere stoepen in de wijk. 
“Blijkbaar ruimt de baas nu zelf de 
uitwerpselen direct op.” 
Het zou goed zijn als de faciliteiten in 
de wijk beter worden afgestemd op 
het aantal bewoners in Bezuidenhout, 
zegt Marja. “Van oudsher is het een 
gezellige en leuke wijk; contact met 
de buurt bepaalt hierbij de sfeer. Het 
wordt dan ook tijd voor aantrekkelij-
ker vuilnisbakken. Met projecten in 
het kader van “Nederland schoon” 
kan Bezuidenhout werken aan betere 
voorzieningen om een schonere wijk 
te worden en blijven.” 

Aanpak op straatniveau 

De wijk Bezuidenhout is in contrast, 
zegt Marja. “De ene straat is schoner 
dan de andere: een goed teken; het 
kan dus wel! De troep die er in de 
wijk is, is vaak onnodig. Maar kleine 
dingen bij elkaar leveren een grote 
bende op.” Naast de taak voor de 

bewoners, is er zeker ook een taak 
voor de gemeente, meent de altijd 
goeduitziende dame. “Op drukke 
plaatsen waar veel mensen samen 
komen, consumeren en afval plaat-
sen, is het noodzakelijk dat de ge-
meente Den Haag voor goede voor-
zieningen zorgt. Één daarvan zou 
meer groen in Bezuidenhout kunnen 
zijn. Daarnaast zijn er de grote aan-
tallen gestalde fietsen in de wijk. 
Sommige fietsen roesten weg aan 
een hek of plantsoen zonder dat de 
eigenaar er gebruik van maakt.” Mar-
ja pleit voor een schoningsactie. 
“Verplaats oude fietsen die het 
straatbeeld verpesten en maakt 
plaats voor ruimte en een schone 
leefomgeving. Dit levert tegelijkertijd 
een goede sfeer en verstandhouding 
met bewoners op. Wanneer bewoners 
samen aan de slag gaan, kan men op 
een plezierige manier bezig zijn in de 
eigen wijk”. 

Een schone entree vindt Marja erg 
belangrijk. De winkels in de Theresi-
astraat en het Beatrixkwartier met de 
moderne RandstadRail gaan volgens 
haar een goede tijd tegemoet. 
“Vroeger woonden er in de wijk veel 
particulieren. Nu verschuift dit naar 
gezinnen; dit heeft meer gezelligheid 
tot positief gevolg.  

Marja houdt erg van de wijk en wil 
samen met Bezuidenhouters de wijk 
aanpakken. “Dit bevordert ten slotte 
het contact met de wijk en het be-
houd van de leefbaarheid in Bezui-
denhout!” 

“Ben je als Bezuidenhouter met je buurt begaan,  
ga er dan met de bezem tegen aan” 
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Tips van Marja 

∗ Zet een eerste stap; Pak je be-
zem uit de kast 

∗ Maak contact met de buurt en 
ken je eigen buren 

∗ Veeg niet alleen je eigen straatje 
schoon, maar kijk ook verder en 
neem actie! 

∗ Kijk goed in de buurt rond en 
onderneem samen actie. 

Nederland Schoon is actief bij de 
preventie en bestrijding van 
zwerfafval, maar kan dat niet al-
leen. Wilt u als particulier persoon, 
als school, bedrijf of als organisa-
tie iets doen aan het verminderen 
van zwerfafval? Kijk dan op: 
www.nederlandschoon.nl 

Marja Middeldorp met de bezem in de weer. Foto: Eigen archief 

Uw tip kan leiden tot 
een artikel! 

Mail, bel of schrijf naar Bezuiden-
hout Nieuws. De krant voor en 

door wijkbewoners. 

Bezuidenhout Nieuws 
wenst u een fijne  

zomer toe! 
In september verschijnt het  

volgende nummer. 





Wist u dat.. 
 

 11 september 2007 einde inlevering kopij is voor de 
volgende Bezuidenhout Nieuws? 

 Er nog steeds geadverteerd kan worden in Bezui-
denhout Nieuws? Voor info en tarieven: Leon Smet 
en Erik Fransen: 070-4276900 / bezuiden-
hout@planet.nl 

 Er een vergunning is gevraagd voor het tijdelijk 
plaatsen van kantooraccommodatie op het braaklig-
gende binnenterrein tussen de Spaarwaterstraat en 
de Bezuidenhoutseweg? 

 Het speel- en sportterrein aan de Theresiastraat/
Spaarwaterstraat wegens voortdurend vandalisme 
’s avonds en tijdens de weekends gesloten is? U 
kunt de politie bellen als u wat ziet! 

 Op 7 september het hofje van Hooglande hoek Wil-
lem van Outhoornstraat/Johannes Camphuysstraat 
maar liefst 100 jaar bestaat? 

 Op 25 september voor de tweede keer de Dag van 
de Haagse Ontmoeting wordt gehouden? Het thema 
van dit jaar is ‘Hoffelijkheid in de Hofstad’.Voor 
meer info zie www.dehaagseontmoeting.nl.  

 Het op warme zomerdagen in Scheveningen heel 
moeilijk parkeren is? Bus 23 is vanuit Bezuidenhout 
makkelijk te bereiken, en brengt u er in twintig mi-
nuten naartoe!  

 De inspraakavond voor de herinrichting van de Laan 
van Nieuw Oost-Indië, georganiseerd door Wijkbe-
raad Bezuidenhout, goed bezocht is? Er werd onder 
andere gevraagd of de voortuinen niet over de volle 
lengte konden terugkomen, met de hekken in oude 
stijl. De werkzaamheden starten in oktober, te be-
ginnen bij de Schenkkade. De make-over van de 
Laan gaat in totaal ongeveer zes maanden duren.  

Hier had uw advertentie  
kunnen staan! 

Wilt u adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 
Dat kan! Voor info & prijsopgave:  

Leon Smet of Erik Fransen: 070-4276900 
bezuidenhout@planet.nl 



Is het u ooit opgevallen dat in de 
Theresiastraat - richting Spaar-
waterveld - heel bijzondere bo-
men groeien? Het zijn Ginkgo 
Biloba’s.  

Door Nike van der Wenden 

De boom wordt beschreven als ‘een 
levend fossiel, onveranderd sinds de 
tijd van de dinosauriërs.’ De 
‘tempelboom’ is voor Japanners het 
symbool van de hoop.  
In de herfst verkleuren de gingko’s 
van appelgroen naar goudgeel en ligt 
de straat ter hoogte van de biblio-
theek bezaaid met vreemd gevormde 
blaadjes die aan varens doen denken. 
‘De ginkgo is anders dan alle andere 
boomsoorten ter wereld,’ schrijven 
Lewington en Parker in hun boek 
“Eeuwenoude bomen”. ‘Hij kan niet in 
een van de twee hoofdgroepen wor-
den gerangschikt – coniferen en loof-
bomen – maar vormt een eigen 
soort, waarvan hij de enig overleven-
de is. Door veel wetenschappers 
wordt de ginkgo beschouwd als de 
eerste boomsoort die evolueerde en 
hij deelt de eigenschappen van zowel 
varens als bomen’.  
De boom wordt door Boeddhisten en 
Shintoisten vereerd en bij tempels 
geplant. Zo groeide er een ginkgo-
boom bij de tempel van Hiroshima. 
Stad en tempel werden verwoest 
door de atoombom en moesten met 
moeite worden herbouwd, maar de 
ginkgo genas zichzelf en botte weer 
uit.  
Zijn deze speciale bomen u ooit op-
gevallen? Ze zijn te zien in uw wijk.  

Ons artikel in het vorige Bezui-
denhout Nieuws over het aanlijn-
gebod voor honden in sommige 
delen van het Haagse Bos, heeft 
een hoop emoties losgemaakt. 
Uitkomst van de reacties van 
voor- en tegenstanders: fifty-
fifty.  

Door Adriaan Pels 

Zo vindt Gera Sneller het helemaal in 
orde dat de boswachter over de in-
richting van het bos overlegt met alle 
gebruikersgroepen. En ze wijst erop 
dat de Vereniging Vrije Honden ten 
onrechte doet alsof de honden niet 
welkom zijn in het bos. “Aangelijnd 
mogen ze overal komen, net zoals 
elders in de stad. Een gebied waar 
honden los mogen lopen is een ex-
traatje en de grootte moet wel in ver-
houding staan tot andere belangen,” 
aldus Sneller.  

De heer G. van Beelen is het daar 
helemaal niet mee eens – “het bos 
moet een vrije zone zijn voor mens 
en dier!” – en over de klachten waar-
mee de boswachter schermt zegt hij: 
“Boswachter Zwaan beweert wat hem 
het beste uitkomt. Honden zijn tot nu 
toe nog nooit een probleem geweest, 
het zijn de fietsers die overal crossen 
en kleine kinderen en honden bela-
gen.”  

Ook mevrouw I.M. Carels-Wubben 
vraagt zich af welke mensen hebben 
geklaagd. Zij ziet als ze in het bos is 
alleen mensen met honden. Zij 
meent te weten dat de omstreden 
bordjes uit boosheid worden omge-
draaid en dat er geen logica in het 

systeem zit. Ze heeft nog steeds niet 
door waar haar hond aan de riem 
moet en waar niet. 

Bertus Wessel vindt de bordjes ook 
verwarrend en bovendien zichtvervui-
lend: weg ermee, zegt Wessel. Hij 
heeft geen hond maar loopt vaak in 
het bos. Als hij een hond ziet -die 
bedriegend oogt- en aan de eigenaar 
vraagt of hij hem even wil vasthou-
den, krijgt hij als reactie dat hij dan 
maar niet het bos in moet komen. Hij 
is eenmaal gebeten. Maar ondanks 
dat vindt hij dat er een losloopgebied 
moet zijn. Zijn voorstel: het hart van 
het bos hondenvrij, de flanken uitlaat
(ren)gebied. Overigens vraagt hij zich 
af of er niet meer uitrengebieden zijn 
te creëren in de wijk; niet iedereen 
woont in de nabijheid van het bos. 

Ene Karel beschouwt het maar als 
gezeur, zowel van de hondenuitlaters 
als de (mooi weer) wandelaars en de 
andere gebruikers. Hij komt trouwens 
‘niemand tegen’ als hij er met de 
hond loopt. Hij brengt een ander as-
pect onder de aandacht: de meeste 
hondenmensen betalen braaf hun 
hondenbelasting. “Daar staat helaas 
steeds minder tegenover; als je kin-
deren hebt, krijg je geld toe en die 
vervuilen en vernielen veel meer.” Hij 
heeft ook kritiek op de boswachter. 
“Als hij zijn werk doet hoeft de scou-
ting niet de rommel op te ruimen.”  

Bezuidenhout Nieuws dankt u voor 
uw reacties. Helaas kon niet alles 
geplaatst worden, maar schroom niet 
om een volgende keer weer te  
reageren! 

Bijzondere bomen 
in de Theresiastraat  

Peter R. de Vries wel eens met een scheids-
rechtersfluitje in zijn mond gezien? Of  
Hilbrand Nawijn in een kort broekje met 
een voetbalshirt aan? Dit alles kon op 12 
mei worden aanschouwd, want toen speel-
de oud-ADO Den Haag voor het goede doel 
Kidz calling 4 help tegen v.v. Haagse Hout 
op het sportterrein bij Vlamenburg. Onder 
leiding van scheidsrechter Peter R. de Vries 
en spreekstalmeester Jeroen Smits eindig-
de deze wedstrijd in 4-4. Naast deze voet-
balwedstrijd waren er ook de penalty-
bokaal (met ADO-keeper Wagenaar), een 
workshop Spinning/ Bodypump, een voet-
bal clinic en de gebroeders de Gier die het 
publiek animeerden. Een geslaagde dag, 
met €7000,- voor Kidz calling 4 help.  
Tekst: Marieke Willemsen. 
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 Wijkinfo 

 Sport Bekende Nederlanders in voetbaltenue voor goed doel 

Peter R. de Vries op het voetbalveld.  
Foto: Lennaert Roos 
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Oog voor detail: win een boekenbon! 
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Het Bezuidenhout heeft tal van details die de moeite waard zijn 
om er met een blik aandacht aan te geven. De redactie ging op 
zoek en leidt u de komende nummers langs verrassende ontdek-
kingen. 
Na een lastige was het nu een makkelijke puzzel: meer dan twin-
tig goede inzenders! De redactie heeft dus de winnaar moeten 
trekken:  Lidwien v.d. Valk.  Van harte gefeliciteerd: de boe-
kenbon ligt voor u klaar! Het goede antwoord was natuurlijk het 
Stuyvesantplein (hoewel deze leeuwen daar van oorsprong niet 
stonden, maar dat weet elke oudere bewoner van onze wijk nog 
wel).   
Nu dan maar weer een iets moeilijkere. Het zou ons verbazen als 
we weer zo’n groot aantal juiste inzendingen krijgen. Laat het in 
ieder geval een uitdaging zijn om eens goed om u heen te kij-
ken; misschien liep u er al jaren langs zonder het bewust op te 
merken. Aan u dus weer de vraag: waar bevindt zich boven-
staand detail? Stuur uw antwoord per email of brief aan de re-
dactie (zie colofon). U maakt dan kans op een boekenbon van 
€ 15,- die door het kantoor van Mr. E. Fransen ter beschikking 
wordt gesteld. Mededinging is voorbehouden aan bewoners van 
het Bezuidenhout en over de uitslag wordt niet gecorrespon-
deerd.  
Foto: Ariane Gordijn 

Colofon 
 
Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant 
van Bezuidenhout Midden en Oost. 
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Elles Pleijter, Erik Fransen, Lennaert 
Roos, Marianne van Raaij, Marieke 
Willemsen, Nike van der Wenden, 
Leon Smet, Pascal van der Straten, 
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Met dank aan: Hetty Gijzen, Wilma 
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Cultuuragenda Bezuidenhout 
 
♦ Culturalis Summertime Festival  

Elke derde zondag van de zomermaanden 
juni, juli en augustus 2007 zal er een edi-
tie van het tweede Culturalis Summertime 
Festival plaatsvinden. U kunt van alles 
verwachten: een dans act, theatershow, 
band of een solo-artiest. Bijzonder is dat 
alle muziek (semi)akoestisch wordt uitge-
voerd. Het geheel levert een gevarieerd 
programma op, passend in de lommerrijke 
ambiance van het Haagse bos. Locatie: 
Walther Boerweide in het Haagse Bos 
(ingang ter hoogte van Bezuidenhoutse-
weg 74). Het festivals is vrij toegankelijk! 
Meer informatie over het programma vindt 
u op www.culturalis.nl 

♦ Haagse Bos Concert  
Traditiegetrouw presenteert het Haags 
Dag Orkest haar jaarconcert. Op 25 juli en 
door het NS Harmonieorkest o.l.v. Arno 
Schipdam op 19 augustus 2007. Locatie: 
Walter Boerweide (Publieksingang Bezui-
denhoutseweg, ter hoogte van nummer 
74). Aanvang: 19:30 uur. Meer informatie 
vindt u op www.culturalis.nl 

♦ 27 september 2007: spreekuur stads-
deelwethouder Norder  
De Stadsdeelwethouder, Marnix Norder, 
houdt voor de bewoners van stadsdeel 
Haagse Hout spreekuur (op afspraak) van 
16:00 uur tot 17:00 uur. Locatie: stads-
deelkantoor Haagse Hout, Loudonstraat 
95.       

     Onder redactie van Marieke Willemsen 

Pod– en vodcasting in Bezuidenhout! 
  

Nieuwsgierig? 

 
Kijk op de website: 

www.bezuidenhoutnieuws.nl 


