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Ergernis en hilariteit tijdens de herinrichting van de Laan van 

Nieuwsbrief Bezuidenhout Midden en Oost  -  Oplage 8.250  -  Nummer 09  -  December 2007 

FOTO: ADRIAAN PELS 

De Laan van Nieuw Oost-Indië wordt momenteel opnieuw ingericht op het 
gedeelte tussen de Schenkkade en de Juliana van Stolberglaan. Dit gaat 
gepaard met een hoop overlast voor de omwonenden. Maar de herinrichting 
leidt ook tot enkele hilarische gebeurtenissen.  

Door Pascal van der Straten 

De ingrijpende werkzaamheden op de Laan hebben uiteraard gevolgen voor de directe 
bewoners in de omgeving. Uitslapen of thuiswerken is praktisch onmogelijk, maar ook 
het verkeer heeft overlast van wat normaal gesproken een doorgaande route is. Dat 
niet al het verkeer zich aan het verbod houdt om de Laan te berijden, heeft ook de poli-
tie gemerkt. Op een aantal dagen is een groot deel van de fietsers, die gebruik maakten 
van de trambaan, bekeurd. 
 
Een van de meest ingrijpende veranderingen gedurende de herinrichting, was de afsluit-
ing van het kruispunt van de Laan met de Juliana van Stolberglaan om daar de trams-
poren aan te passen. Hiervoor moest echter wel het complete wegdek in het kruispunt 
uitgehakt worden. Dit leidde tot veel ergernis bij de bewoners, omdat dit een klein jaar 
geleden ook al moest gebeuren toen de tramsporen werden onderhouden.  
 
Maar een stukje verlichting kwam vrij snel daarna toen het kruispunt opnieuw werd 
dichtgegooid met beton. Immers: niet alle automobilisten houden zich aan het verbod 
om te rijden op de Laan, waardoor op één dag meerdere automobilisten vast kwamen 
te zitten in het nog natte beton! De politie moest erbij komen om niet nog meer hi-
lariteit te laten ontstaan. Tevergeefs. Een vrouwelijke fietser negeerde een stopteken 
van een agent en reed snel door terwijl ze de agent een obsceen gebaar gaf. Maar toen 
viel ze van haar fiets, frontaal in het natte beton. 
 
De overlast van de werkzaamheden voor de bewoners is bijna voorbij. Medio januari 
zijn de werkzaamheden afgerond en is het eerste gedeelte van de Laan opgeknapt.  

Een auto rijdt per ongeluk het nog natte beton in. Foto: Paul de Boer - Muismedia 



Het idee van Rob Velders en Roel 
Rozenburg het beeld van Juliana 
van Stolberg van de Koningin 
Marialaan te verplaatsen naar het 
Sophiepark, is niet in goede aarde 
gevallen bij de wijkbewoners. De 
reacties van tegenstanders 
stroomden met tientallen tegelijk 
binnen bij Bezuidenhout Nieuws. 

Door Adriaan Pels 

“Wat heeft Juliana van Stolberg mis-
daan?”, vraagt Ben van Leeuwen 
zich af. Ze verdient het volgens hem 
niet weggestopt te worden ergens 
achteraf op een basketbalveldje. 
Buurtbewoner Hans Roggeveen valt 
hem bij. Maar zij hebben meer 
medestanders. Vooral met de op-
merking van Rob Velders dat Juliana 
nu maar in ‘the middle of nowhere’ 
staat, is men het allesbehalve eens. 
Ze kijkt juist uit over haar ‘eigen’ 
laan, zeggen onder anderen Ina 
Boeckel en het Interkerkelijk 
Beraad Bezuidenhout.  
 
Ook Dik Doesberg die wijst op het 
monumentale van het beeld, dat 
daarom alleen in een vrije ruimte tot 
zijn recht komt. Hij wordt bijgevallen 
door mevrouw C. van der Linden, 

die spreekt van een ‘waardige om-
geving’, maar ook vindt dat het beeld 
een schoonmaakbeurt moet hebben. 
Imelda Hoenderop is hun woordvo-
erster als ze benadrukt dat trampas-
sagiers, automobilisten en andere 
voorbijgangers op de Van Stolber-
glaan van het beeld kunnen genieten. 
Susan Valkenburgh noemt het ar-
gument van het beeld als sluitstuk 
van een wandelroute ‘te mager’ en 
Marc Struycken ziet die hele wan-
delroute niet zitten.  
 
Mevrouw C.C. Roggeveen stelt 
voor dat Velders en Rozenburg hun 
best gaan doen voor een geheel 
nieuw beeld voor het Sophiepark. Zo 
ook Jan Prins, die weet dat bedri-
jven die aan nieuwbouw doen, iets 
van de bouwsom aan kunst moeten 
besteden. “Dus laat de omliggende 
kantoren voor het geld zorgen,” zegt 
hij. 
 
Verschillende briefschrijvers betwis-
ten de historische argumenten van 
het duo. “Wat een brutaliteit,” is de 
emotionele reactie van P. van der 
Eijk. “Gelukkig leent de gemeente 
niet het oor aan elke oprisping van 
burgers die in de war zijn.” J.J. van 

der Veen, een halve eeuw bewoner 
van het Bezuidenhout, komt met tien 
zakelijke punten. Een daarvan: 
“Juliana van Stolberg (1506-1580) is 
van een heel andere generatie dan 
Koningin Sophie (1818-1877) en past 
dus niet in het Sophiepark.” Verder 
brengt hij, net als anderen trouwens, 
de kwetsbaarheid van het zandstenen 
monument onder de aandacht en 
daarmee het gevaar voor vandalisme 
in een stil parkje dat de jeugd als 
hangplek gebruikt.  
 
Toch zijn er ook enkele voorstanders 
van verplaatsing. J.W. van der Stoel 
zou akkoord kunnen gaan als het 
monument van ‘De menselijke ver-
gissing’, wat nu weggedrukt en op de 
verkeerde plaats staat bij het minis-
terie van Sociale zaken, op die plaats 
komt. F.W.M. Vloemans vindt dat 
Juliana moet verkassen naar de mid-
denberm van de Juliana van Stolber-
glaan aan de rand van het Stuyve-
santplein.  
 
Resumerend: als het aan de Bezuid-
enhouters ligt, wordt Juliana gewoon 
met rust gelaten.  

  

‘Wat heeft Juliana van Stolberg misdaan?’  Nieuws 
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‘Leo de Kok’ stond er met grote 
letters op het zonnescherm van 
de rijwielzaak op de hoek van de 
Theresiastraat en De Moucheron-
straat. Maar in 2004 werd het 
bedrijf opgeheven en begin okto-
ber is de laatste Leo de Kok die er 
werkte, op 75-jarige leeftijd over-
leden.  

Hij was overigens niet de naamgever 
van de winkel en reparatie-inrichting; 
dat was zijn vader die in de jaren ‘30 
een rijwielzaak in Bezuidenhout-West 
begon. In 1954 kwam daar een filiaal 
bij, toen zoon Kees de al bestaande 
rijwielzaak op Theresiastraat 396 
overnam en de naam in Leo de Kok 
veranderde.  
 
Nadat door de sanering vader Leo zijn 
bedrijf moest sluiten, ging hij daar 
ook aan de slag. En zo’n vijfentwintig 
jaar geleden verruilde Leo junior de 
garage waar hij werkte voor een 
plaats achter de toonbank bij Kees. 
Want de gebroeders De Kok hadden 
de taken verdeeld: Kees deed de 
technische zaken en Leo de inkoop, 
verkoop en de boekhouding. “En 

punctueel, zonder computer,” vertelt 
Kees (bijna 74) met trots over zijn 
broer. “De controleur van de belastin-
gen was in twee uur klaar in plaats 
van de twee dagen die hij had ge-
pland,” herinnert hij zich.  
 
De broers De Kok waren een begrip in 
het Bezuidenhout. Iedereen kende ze 
en de broers kenden iedereen. “De 
rijwielzaak was ons leven, maar de 
sociale contacten waren het belan-
grijkst,’’ zegt Kees. “Daar deed je het 
voor. De band met je klanten, later 
met hun kinderen en nog later hun 
kleinkinderen.” Kees de Kok mist het 
nog allemaal: “Maar ja,” verzucht hij, 
“je kunt de tijd niet tegenhouden, we 
werden te oud.’’  
 
Leo is aan keelkanker overleden. Na 
een operatie in maart kon hij niet 
meer praten, eten en drinken. “Toch 
bleef hij gewoon met alles doorgaan,’’ 
zegt zijn broer. “Leo gaf nooit op, zo 
was hij nu eenmaal.”  
 
Wij wensen allen die Leo de Kok lief 
hadden, veel sterkte bij het ver-
werken van dit grote verlies. 

Leo de Kok: de rijwielzaak was zijn leven 
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Op de jaarlijkse bijeenkomst van het Wijkberaad voor bewoners van het 
Bezuidenhout, was het belangrijkste onderwerp het antwoord van de 
Haagse wethouder Marnix Norder (PvdA, bouwen en wonen) op een aan-
tal vragen van het Wijkberaad. Om zich te oriënteren fietste Norder een 
week eerder met betrokken wijkbewoners langs de plaatsen in kwestie. 

Door Adriaan Pels 

Voor het onbebouwde terrein achter de huizen aan de Spaarwaterstraat staat nu 
vast dat er in elk geval een drie of vier bouwlagen hoog gebouw komt met 24 
appartementen voor mensen met een niet-aangeboren handicap. Over de in-
vulling van de rest van het terrein wordt nog nagedacht. In april 2008 worden 
betrokken bewoners uitgenodigd mee te praten over een eerste opzet. Medio au-
gustus 2009 zullen de tijdelijke kantoren van Aegon verdwijnen en begint de 
bouw. 
 
Over de toekomst van het Koninklijk Conservatorium kon Norder alleen melden 
dat het gebouw niet meer voldoet en het bestuur van het KC naar een oplossing 
zoekt. Aan de geluidsoverlast rond het Beatrixkwartier valt weinig te doen, 
meende de wethouder. “Misschien is een afscherming van de apparatuur op de 
daken een oplossing,” zei hij. Overigens is de gemeente bezig met het per straat 
in kaart brengen van de geluidssterktes om daarmee beleid te maken. 
 
Het verwaarloosde gebiedje achter de molen aan de IJsclubweg, tussen de twee 
spoorlijnen (bekend als het ‘Groene Oor’) blijft waarschijnlijk onbebouwd. Maar 
eerst moeten de NS, ProRail en de gemeente het eens worden over wie het gaat 

opschonen. Over de Utrechtse Baan kon Norder vertellen dat deze zeker ‘op termijn’ op meer plekken overkluisd 
gaat worden. Het zijn nog vage plannen, maar Norder noemde ‘achter snackbar De Vrijheid’ en ‘naast het conserva-
torium’ als mogelijke plaatsen.  
 
Het tweede deel van de bewonersbijeenkomst werd gebruikt voor een huishoudelijke vergadering van het 
Wijkberaad. Bij de financiële jaarcijfers over 2006 bleek dat er €5.422,- meer uitgegeven is dan er – nagenoeg ge-
heel aan subsidies – is binnengekomen. Maar er is nog voldoende reserve: €23.717,-. Verreweg het grootste deel 
van de inkomsten gingen op aan buurtactiviteiten: €25.418,- en vaste lasten: €6.542,-. In het bestuur is Yvonne 
Wils opgevolgd door Leo Dijk als secretaris.  

 

 

December 
Bij veel mensen schijnt ’t hart vol 
verwachting te kloppen als decem-
ber nadert – ik word er altijd 
kriegel van. Daar heb je het eind 
oktober al: de chocoladeletters en 
de pepernoten bij Albert Heijn, de 
ballen en de slingers bij Blokker 
en de mierzoete muizen en kik-
kers bij de Hema. Ook de muziek 
past zich aan. Nog voor ’t één 
nacht heeft gevroren, word je las-
tig gevallen met kinderkoortjes die 
jengelen over sneeuw, stoombo-
ten, paarden op het dak, stalletjes 
en sterren.  
Ieder jaar besluit ik mijn rug recht 
te houden en niet aan deze com-
merciële hype mee te doen. Op 
zich niet zo moeilijk: ik heb geen 
kleine kinderen meer, inmiddels 
drie dozen kerstversiering en die 
oliebollen bak ik zelf wel. Ik hoef 
dus niet bij de gaskachel ’s avonds 
mee te zingen en ’s avonds laat 
gezonde winterpeen te vervangen 

door één of ander snoepgoed. Ik 
hoef niet naar de speelgoedwinkel. 
De kerstboom van vorig jaar staat 
nog -met pot en kluit- in de tuin. 
Van vuurwerk was ik als kind al 
doodsbenauwd en die eindeloze 
maaltijden twee dagen lang; ei-
genlijk vind ik een grote pan snert 
’t allerlekkerst.  
Maar dan begint het: een officiële 
brief. De Sint brengt een bezoek 
aan het tehuis waar mijn moeder 
woont: of de familie voor een 
cadeautje en een gedichtje kan 
zorgen. Ook blijkt het traditie dat 
je ‘iets’ doet voor het personeel. 
Mijn hulp trekt altijd haar 
schoenen uit als ze gaat schoon-
maken; toch erg verleidelijk om 
daar iets in te stoppen. En waren 
we niet vorig jaar te eten 
gevraagd met Kerst en moeten we 
dat nu niet terug doen? Dat zal 
niet gaan met een bordje snert. 
En welke Sint ramde vorig jaar op 
de voordeur met 5 december en 
gaan wij nu de stuipen op het lijf 
jagen? 

Kortom: nu al voorzie ik dat ik 31 
december zal opzien tegen vet 

haar en een vette keuken; dat 
wordt dus kopen die ongezonde 
hap. Wel blijft het gevoel dat ’t 
teveel is. Nooit vieren wij Holland-
ers uitbundig feest in de rest van 
het jaar. Koninginnedag: tam ge-
doe. Pasen: een eitje verven. 
Prinsjesdag: je krijgt er niet eens 
vrij voor. Carnaval: wat is dat? 
Maar in december: alles tegelijk. 
Kan ’t niet wat minder? We zijn ’t 
enige land ter wereld dat twee 
Kerstdagen heeft, plus nog een 
Kerstavond. Één dag is toch wel 
genoeg?  
Een beetje spreiden kan ook geen 
kwaad. Een Sint die niet echt 
bestaat, kan niet protesteren 
tegen het verplaatsen van zijn 
verjaardag naar bijvoorbeeld 5 
november.  
Zou ’t lukken? Of is ’t lekker effi-
ciënt? Je bent wel in een maand 
van alles af.   
Heerlijk rustig, januari. 

 
Buurtvrouw Marianne 
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Wethouder Marnix Norder. 
Foto: www.denhaag.pvda.nl 

Wethouder Norder informeert Bezuidenhouters 
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Dit hoorde Celine Timmerman 
(22) veelvuldig om haar heen 
toen ze twee jaar geleden naast 
haar studie journalistiek, vrijwil-
ligerswerk en bestuursfunctie bij 
de Scouting Haagse Hout óók nog 
eens deze krant opzette. Zij zet er 
nu een punt achter. 
“Vrijwilligerswerk geeft veel vol-
doening.’’ 

Door Nike van der Wenden 

“Een ontzettende uitdaging, maar 
geweldig spannend,’’ vat Celine haar 
beginperiode als hoofdredacteur 
samen. De enthousiaste dame stopt 
na dit nummer met het hoofdredac-
teurschap van Bezuidenhout Nieuws, 
omdat zij het niet meer kan com-
bineren met haar baan als journalist 
bij AD Haagsche Courant. “Ik vind het 
echt ontzettend jammer,’’ zegt Celine 
meerdere keren tijdens het interview. 
“Maar ik heb zóveel geleerd van deze 
wijk, van het hoofdredacteurschap en 
met vrijwilligers werken. Maar vooral: 
zoveel mogelijk wijknieuws brengen.’’  
 
En dát is nu juist waar zij zich voor 
heeft ingespannen tijdens het leiden 
van Bezuidenhout Nieuws: nieuws 
brengen dat geen ander medium 
heeft. “Openingstijden, adressen en 
telefoonnummers van instanties of 
gemeente zijn bijvoorbeeld overal te 
vinden,’’ legt zij uit. “In andere 
wijkkranten wordt dit soms toch ver-
meld, maar ik heb hier altijd voor 
geweken. Bezuidenhout Nieuws moet 
écht nieuws brengen waar buurtbe-
woners ook echt iets aan hebben. Dat 
zij bij het lezen van deze krant den-
ken: ‘goh, dat wist ik niet.’ Exclusief 
nieuws dus. Dat is wat Bezuidenhout 
Nieuws excellent maakt.’’ 
 
Celine kreeg twee jaar geleden lucht 
van het feit dat het Wijkberaad een 
krant wilde opzetten en belde hen op: 
zij wilde dat wel doen. En zo 
geschiedde: een half jaar later plofte 
het eerste nummer van Bezuidenhout 
Nieuws op de mat. Waar Celine vanaf 
het begin voor pleit, is een link naar 
het internet. “Hiermee kan je nam-
elijk jongeren bereiken, die deze 
krant –en überhaupt een papieren 
krant- waarschijnlijk niet lezen,’’ zegt 
zij. “Je kunt bij ons als jongere een 
camera, een opneemapparaat en een 
laptop lenen, waarmee je filmpjes 
van onze wijk kan maken voor de 
website. Je maakt dan deel uit van 
het BNewz-team. De krant linkt dan 
naar de website 
www.bezuidenhoutnieuws.nl waar de 

filmpjes staan, en jongeren lezen in 
de krant weer over hun productie.  
Jongeren zijn zo buurtgericht bezig 
en leren daarbij veel van filmpjes 
maken en monteren.’’ Deze vorm van 
interactie en participatie van wijkbe-
woners komt bij weten van Celine bij 
geen enkele wijkkrant voor. “Behalve 
bij Bezuidenhout Nieuws,’’ zegt zij 
met voldoening.   

Wisselwerking is dus van groot 
belang, vindt Celine. Ook tussen het 
Wijkberaad, de wijkwebsite en deze 
wijkkrant. Want: al deze mensen 
proberen het Bezuidenhout ‘in the 
picture’ te zetten. Celine vindt het 
belangrijk dat alle bewoners de 
wijkkrant met genoegen lezen. “En 
dat is me denk ik toch wel gelukt, 
gezien de vele reacties van buurtbe-
woners,’’ zegt Celine. Na een stilte: 
“Dat had ik me twee jaar geleden niet 
kunnen voorstellen.’’                                              

Celine twijfelt er niet aan of er na 
haar vertrek nog veel nieuws ge-
bracht zal worden dat Bezuidenhout 
Nieuws onderscheid. “En anders zal ik 
m’n redactie een flinke mail sturen,’’ 
lacht zij. De altijd enthousiaste Celine 
ziet de toekomst van Bezuidenhout 
Nieuws met vertrouwen tegemoet. 
“Daarnaast denk ik dat onze website 
www.bezuidenhoutnieuws.nl gaat 
knallen met filmpjes van jongeren. 
Daar ben ik van overtuigd!’’  

Mede namens het Wijkberaad en de 
andere redactieleden dank ik Celine 
Timmerman voor haar bevlogen 

inzet. Wij wensen haar een heel, heel 
goede toekomst toe. 

 

‘Welke gek gaat er nu een krant beginnen op haar twintigste?’ 
Bezuidenhout Nieuws -  Nummer 09 -  December 2007   

 Interview 

Afscheidswoord 
 

Het laatste nummer van 2007 is 
bij u op de mat geploft. Dit is te-
vens het laatste nummer van Be-
zuidenhout Nieuws dat onder mijn 

hoede is gemaakt.  
Met veel plezier heb ik mij de af-
gelopen twee jaar voor Bezuiden-
hout Nieuws ingezet, om tot een 
nieuwswaardige en zo volledig 
mogelijke krant te komen. Met 

veel genoegen kijk ik terug naar 
een tijd waarin de krant echt is 

gegroeid. Ik stop nu als vrijwilliger 
bij deze krant, maar ik zal tijd blij-
ven maken voor vrijwilligerswerk. 
Onze samenleving kent gelukkig 

veel mensen die iets vrijwillig voor 
een ander doen. En daar krijgen 
zij (hopelijk genoeg) voldoening 

voor terug.  
Laten we vooral door blijven gaan 

met het vrijwilligerswerk. Dat 
maakt het samenzijn zoveel mooi-
er. Ik wens u een prachtig 2008, 
met hopelijk veel goeds voor ‘ons’ 

Bezuidenhout.  
 

Een warme kerstgroet, 
 

Celine Timmerman 

Celine Timmerman met ‘haar’ Bezuidenhout Nieuws. Foto: Marieke Willemsen 





    Wist u dat..? 

 
 8 februari 2008 einde inlevering kopij is voor de 

volgende Bezuidenhout Nieuws? 
 Er nog steeds geadverteerd kan worden in Bezui-

denhout Nieuws? Voor info en tarieven: Harold 
Thijssen en Erik Fransen: 070-3477297 / bezuiden-
hout@planet.nl 

 De gemeente in de eerste week van januari een 
opruimactie voor vuurwerkafval en kerstbomen 
houdt? Van 2 tot en met 5 januari kan iedereen 
volle vuurwerkafvalzakken en kerstbomen inleveren 
bij een van de inleverlocaties in de stad. In ruil 
daarvoor krijgt de inleveraar een cadeautje. Meer 
info bij de gemeente.   
 De website van Bezuidenhout 

(www.bezuidenhout.nl) nog vrijwilligers zoekt die mee willen denken over de nieuwe structuur van deze 
website? Voor info mail naar postmaster@bezuidenhout.nl   
 Bezuidenhout Nieuws een advertentiewerver zoekt? Voor meer info 070-3477297 / bezuiden-

hout@planet.nl  
 Het afsteken van vuurwerk is toegestaan vanaf 31 december om 10.00 uur tot en met 1 januari, 

02.00 uur? Steekt u buiten deze tijden vuurwerk af, dan loopt u het risico op een geldboete. 
 Er mogelijk een vestiging van winkelketen Spar nabij het Stuyvesantplein komt? In het volgende 

nummer van Bezuidenhout Nieuws leest u hier meer over! 
 Bezuidenhout Nieuws een nieuw emailadres heeft? Berichten en reacties kunt u sturen naar 

bezuidenhoutnieuws@gmail.com. 
 U, als u een bijzonder huisdier heeft of iets bijzonders met uw huisdier heeft meegemaakt, Bezuiden-

hout Nieuws daar graag over schrijft? Voor contact, zie colofon.  
 Er sinds kort een start is gemaakt met de aanleg van een fietspad tussen de IJsclubweg en 

Spinozalaan? Zo kunnen fietsers veiliger van Den Haag naar Voorburg.  
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Derde (laatste?) deel uit over Bezuidenhout 
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De redactie van Bezuiden-
hout Nieuws wenst u pret-
tige kerstdagen en een goed 

2008! 

Het inmiddels derde deel van het 
boek van Ronald Van Onselen 
over Bezuidenhout is uit. Maar is 
dit ook het laatste deel? 

Door Marianne van Raaij 

In oktober 2005 publiceerde Ronald 
van Onselen ‘De jaren vijftig en zes-
tig, jeugdherinneringen van een Be-
zuidenhouter’. In dit boek gaf hij een 
beeld in tekst, maar ook met veel 
foto’s, van onze wijk in die naoor-
logse jaren. Het werd een groot suc-
ces; niet alleen in de verkoop, maar 
vooral door de talloze reacties van 
wijkbewoners die de schrijver benad-
erden met hun herinneringen en 
fotomateriaal. Een tweede boek: ‘De 
jaren vijftig en zestig, herinneringen 
van Bezuidenhouters’ kon niet uitbli-
jven. 
 
Bij de presentatie ervan in oktober 
2006 verzuchtte Van Onselen dat dit 
écht de laatste keer was. De samen-
stelling was namelijk erg veel k ge-

werk geweest. Maar toch: oktober 
2007 voor een stampvolle zaal bij 
boekhandel Verwijs in de Passage 
de doop van deel drie: ‘De jaren 
veertig tot negentig’.  
 
Ook dit keer écht de laatste keer 
waarbij Van Onselen (inmiddels de 
Willem Willemsen van het Bezuiden-
hout) meldde dat hij zijn taak graag 
aan een opvolger zou overdragen. 
Ook dit boek staat weer vol met 
verhalen van buurtgenoten, nostal-
gische foto’s van verdwenen pan-
den, winkels en toen nog jeugdige 
wijkgenoten.  
 
U kunt het boek voor €12,50 bestel-
len via ISBN-nummer 
9789077032664. 

Nieuwjaarsreceptie op woensdag 9 januari 2008 
 

Het bestuur van het Wijkberaad Bezuidenhout Midden/Oost nodigt u als be-
woner uit, om met elkaar het glas te heffen op het jaar 2008. U bent van 17.00 
tot 19.00 uur van harte welkom in het Buurtcentrum Bezuidenhout aan de Jo-

Rechts de omslag van het boek 
van Ronald van Onselen:  

‘De jaren veertig tot en met ne-
gentig, herinneringen van Bezui-

denhouters III.’ 
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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 aandacht aan te geven. Wij gingen op zoek en leiden u 
aankomende nummers langs verrassende ontdekkingen.  
De vorige foto zette de meeste inzenders op het verkeerde 
been. Toegegeven, het leek wel erg op het kunstwerk voor de 
ingang van het Ministerie van BuZa, maar toch was het de 
bovenkant van ‘het scheermes’ aan de Koningin Marialaan. 
Mooi of lelijk: de meesten van u rijden er kennelijk aan voorbij 
zonder dat het opvalt. Behalve dan de winnaar: Bertus Wes-
sel! Van harte gefeliciteerd; de boekenbon ligt klaar!  
Ook deze keer maken we het niet gemakkelijk. Een klein orna-
ment, maar wel heel bijzonder. We zijn erg benieuwd of u het 
weet en dagen u uit nu écht op zoek te gaan. Aan u dus weer 
de vraag: waar bevindt zich bovenstaand detail? Stuur uw 
antwoord per email of brief aan de redactie (zie colofon). U ma-
akt dan kans op een boekenbon van €15,- die door het kan-
toor van Mr. E. Fransen ter beschikking wordt gesteld. Let wel: 
mededinging is voorbehouden aan bewoners van het Bezuiden-
hout en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Foto: Ari-
ane Gordijn 

Colofon 
Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant 
van Bezuidenhout Midden en Oost. 

Oplage 8.250   

Editie december 2007 -  Nr. 09 

Redactie: Celine Timmerman 
(hoofdredacteur), Adriaan Pels, Ari-
ane Gordijn, Elles Pleijter, Erik Fran-
sen, Linda Kitzen, Lennaert Roos, 
Leon Smet, Marianne van Raaij, Ma-
rieke Willemsen, Nike van der Wen-
den, Pascal van der Straten.  

Met dank aan: Hetty Gijzen, Wilma 
Brongers, Harold Thijssen en Wijk-
beraad Bezuidenhout.  
 
Redactieadres:  
Johannes Camphuysstraat 25  
2593 CH Den Haag 
E-mail: bezuidenhout@planet.nl / 
bezuidenhoutnieuws@gmail.com 
Telefoon: 070-3477297 

Cultuuragenda Bezuidenhout 
 
 Presentatie 150 jaar prentboeken in 

Koninklijke Bibliotheek  
De Verdieping van Nederland presenteert tot 
en met 13 januari 2008 de tentoonstelling ‘In 
het geheugen geprent’, een presentatie over 
150 jaar prentenboeken. De Verdieping van 
Nederland is te vinden in het verbindingsge-
bied Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Ar-
chief, naast Den Haag CS. De verdieping is 
zeven dagen per week gratis toegankelijk. Kijk 
voor meer informatie op 
www.verdiepingvannederland.nl en 
www.kb.nl. 

 Tweede Kerstdag 2007: Liduinacon-
cert 
Van 16.00 uur tot 17.00 uur, vrij entree. St. 
Liduinakerk, Koningin Sophiestraat 45. 

 Zondag 27 januari 2008: Liduinacon-
cert 
Bezuidenhoutse componisten: Koos Speen-
hoff, Hans Ruitenberg en Norma de Jong zijn 
Koos Speenhoff en Caesarina Speenhoff-Prinz. 
Van 16.00 uur tot 17.00 uur, vrij entree. St. 
Liduinakerk, Koningin Sophiestraat 45. 

 Vóór Haagse Hout  
Het cursusbureau van Vóór Haagse Hout heeft 
ook in 2008 een gevarieerd aanbod cursussen 
voor jong en oud. U kunt zich voor een cursus 
via het inschrijfformulier op de website: 
www.voorwelzijn.nl inschrijven of via tel. 070-
3047360 (bereikbaar van maandag tot en met 
donderdag van 09.00 tot 14.30 uur). 

     Onder redactie van Marieke Willemsen 

 
 
 

Jongeren gingen de Theresiastraat 
in met de vraag: ‘Wat is uw kerst-
gedachte?’ Kijk snel op: 
www.bezuidenhoutnieuws.nl!  

Nu op onze site: 


