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Sinds vorige jaar zijn er werkzaamheden aan de Laan van Nieuw OostIndiё gaande. De werkzaamheden
aan het gedeelte tussen de Schenkkade en de Juliana van Stolberglaan
zijn bijna afgerond. Er zal nu een
start gemaakt worden met het tweede en laatste gedeelte; het gedeelte
tussen de Juliana van Stolberglaan
en de Bezuidenhoutseweg. Bezuidenhout Nieuws houdt u op hoogte van
de ontwikkelingen.
advertentie

De Laan zoals het na de werkzaamheden eruit zal gaan zien

Door Pascal van der Straten
Als gevolg van de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden aan de
Laan van Nieuw Oost-Indiё tussen de
Schenkkade en de Juliana van Stolberglaan inmiddels een paar weken
uitgelopen. De planning is nu dat de
laan op dat gedeelte vanaf 22 februari
gereed zal zijn en de weg weer opengesteld wordt voor het verkeer. In het
voorjaar zal nog een laatste laag asfalt
worden aangebracht.
Vervolgens starten op 25 februari
werkzaamheden op het tweede gedeelte van de Laan van Nieuw Oost-Indiё;
het gedeelte tussen de Juliana van Stolberglaan en de Bezuidenhoutseweg.
Ook hier zal de riolering vervangen
worden en de laan opnieuw worden ingericht, met nieuwe fietspaden, de aanwezige verlichting wordt vervangen
en de bushaltes verbeterd. Deze werkzaamheden zullen ongeveer tot medio
juli gaan duren. Afsluitend worden er
in het najaar nog bomen gepland.

Illustratie: Lucas Kukler

De meest ingrijpende werkzaamheden
zullen zijn op het kruispunt ter hoogte
van de Theresiastraat. Deze zullen begin april starten en drie weken in beslag
nemen; om de overlast zoveel mogelijk
te beperken zal er hier ook ’s avonds en
in het weekend worden gewerkt.
Op 8 maart is er op het eerste deel van
de Laan een schoonmaakactie “Saam
op de Laan’’, samen met een orkest, de
wethouder en met niemand minder dan
Marja Middeldorp, bekend als schoonmaakdiva uit het T.V. programma ‘hoe
schoon is jouw huis’. Zorg dat u er bij
bent vanaf 14.30 uur tot 17.30 uur!
Voor meer informatie over deze werkzaamheden kunt u terecht op:
www.denhaag.nl/laanvannoi
Vindt u als bewoner de veranderingen aan
de Laan van NOI een verbetering? Voldoen
deze aan uw verwachtingen?
Laat het ons weten! Voor contactgegevens
van de redactie zie colofon.
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STADSDEELCOÖRDINATOR VERLAAT BEZUIDENHOUT
Het bestuur van de stad wil de stadsdeelkantoren slagvaardiger maken.
Om samen met bewoners knelpunten in de Haagse wijken beter aan
te pakken gaat de organisatie veranderen. De stadsdeelcoördinator
wordt vervangen door een stadsdeeldirecteur. Reden voor Bezuidenhout
Nieuws om terug te blikken op de
werkzaamheden van de stadsdeelcoördinator van de wijk.
Door Marieke Willemsen
Precies vier jaar en twee maanden was
ze stadsdeelcoördinator. Op 1 januari
heeft Stoops haar functie neergelegd.
Op 16 januari jl. nam Carry Stoops
afscheid van haar huidige functie. De
stadsdeelcoördinator heeft plaats gemaakt voor een stadsdeeldirecteur. Die
heeft een eigen budget gekregen en
stuurt het personeel op het stadsdeelkantoor aan. De gemeente hoopt dat de
nieuwe directeur, Tineke Hooiveld per
1 april nog beter dan de coördinator in
kan spelen op wat het stadsdeel nodig
heeft. Tot die tijd is Harry Bovenlander,
de stadsdeeldirecteur van Loosduinen,
aangewezen als directeur.
“Het woord zegt het eigenlijk al: als
coördinator coördineer je in het stadsdeel alle zaken waarbij goede afstemBezuidenhout is een wijkagent
rijker. Misschien bent u de nieuwe
wijkagent al tegenkomen of heeft u
zelfs al persoonlijk kennis met hem
gemaakt. Zo niet, dan stellen wij
hem graag aan u voor.

ming en samenwerking tussen partijen
van belang is. Bij knelpunten die opgelost moeten worden is het zaak dat
meerdere partijen daarbij betrokken
zijn. Denk aan de leefbaarheid in een
wijk. Hierbij zijn bewoners, gemeente
en corporaties betrokken, maar ook de
politie en het welzijnswerk. Dit houdt
leefbaarheid en veiligheid op een goed
niveau,” zegt Stoops.
Daarnaast stelt de coördinator samen
met bewoners en betrokken organisaties een stadsdeelplan op. Hierin staat
precies wat er per wijk gaat gebeuren.
“Je zorgt er voor dat er overleg komt
met bewoners, om gezamenlijk te kijken naar wat er in het plan moet komen
te staan. In Bezuidenhout West draait
het project Veiligheid; een project om
de leefbaarheid en veiligheid in de wijk
te vergroten voor én door bewoners.
Aan mij de taak er voor te zorgen dat
partijen met elkaar in gesprek komen
en vervolgens plannen gaan uitwerken
en uitvoeren.”
Naast deze zaken onderhoudt de
coördinator regelmatig contacten met
het wijkberaad. Zo is bijvoorbeeld het
buurtpreventieteam een succes geworden. Stoops laat weten dat bewoners het
zelf hebben opgezet en dat de gemeente
dit initiatief uiteraard ondersteunt.

Carry Stoops neemt bloemen in ontvangst op
eigen receptie
Foto: archief Carry Stoops

“Het leukste van dit werk is dat je dingen kunt regelen samen met, voor en
door bewoners. Het belangrijkste vindt
Stoops dat méér mensen zich actiever
zouden kunnen inzetten. Nu komt het
toch vaak neer op een kleine groep
actieve bewoners uit de wijk. “Als iedereen meehelpt, dan kost dat echt niet
zoveel tijd en het plezier om samen in
de wijk te leven zal zeker toenemen,”
aldus Stoops.
Voortaan gaat Carry Stoops aan de slag
bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling,
afdeling projectmanagement. Aan haar
de taak om de krachtwijk Schilderswijk
goed neer te zetten.

“MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN?”
Door Marieke Willemsen
Sinds kort is Hans van der Linde werkzaam op politiebureau Overbosch in de
wijken Bezuidenhout-West en Bezuidenhout-Midden. Hij is 52 jaar oud en
werkt al geruime tijd bij de politie en is
voorheen werkzaam geweest op diverse
bureaus in de Haagse regio.
“In de wijk Morgenstond heb ik al
kennis gemaakt met het “vak” wijkagent, en heb er enorm veel goede herinneringen aan overgehouden,” aldus
van der Linde. Bij bureau Overbosch
kwam er onlangs een vacature vrij voor
de wijk Bezuidenhout. Van der Linde
besloot te solliciteren. Tot zijn grote
vreugde werd hij aangenomen. Van der
Linde: ,,Het is een uitdaging om mij
Wijkagent Hans van der Linde

samen met u in te zetten voor een leefbaar en vooral veilig Bezuidenhout. Inmiddels heb ik al kennis gemaakt met
de mensen van de buurtpreventie West
die in het kader van de pilot wijkveiligheid binnenkort samen met de politie
een preventieactie zullen houden. In
Bezuidenhout-Midden ben ik momenteel druk bezig om contacten te leggen
met de winkeliers in de Theresiastraat.
Binnenkort hoop ik ook kennis te kunnen maken met de mensen van de bewonersvereniging”
Van der Linde: “Tijdens mijn dagelijkse rondes in de wijk wil ik zoveel
mogelijk contacten leggen, vooral met
u als bewoners. “Een veilige en leefbare wijk, daar wil ik mij voor inzetten.
Laten we er vooral samen voor gaan
zou ik zeggen!”
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BEZUIDENHOUTSEWEG KRIJGT ALLURE VAN EEN LAAN
Eind vorig jaar zijn er aan de Bezuidenhoutseweg meer dan 100 bomen
aangeplant op het wegdeel tussen de
Laan van Nieuw Oost-Indië en de
Reigersbergenweg. Dit maakt dat de
weg er steeds groener uitziet en een
bijdrage levert aan het groen in de
wijk.
Door Leon Smet
Een wegversmalling, vernieuwd
asfalt en een groene middenberm zijn
enkele voorbeelden van de grondige
vernieuwing. De herinrichting van de
Bezuidenhoutseweg vindt plaats op
grond van één van de projecten van
de ‘Ontwikkelingsvisie Haagse Bos,
Malieveld en Koekamp’.
Op de middenberm van de weg zijn
in dit verband verschillende bomen
geplant, waaronder prachtige zomereiken, groen en roodbladige beuken
en verschillende soorten esdoorns.
Kleurige krokussen en gras zullen als
onderbeplanting een gevarieerd beeld
geven.

Nieuwe bomen op de middenberm van de Bezuidenhoutseweg

Om aansluiting te zoeken bij het
Haagse Bos zijn de bomen niet in een
strak ritme geplant, maar los over de
middenberm gestrooid. Een deel van
de bomen is laag vertakt zodat de zijtakken van de bomen direct boven het
maaiveld beginnen. Het geheel draagt
bij aan een bosachtige uitstraling van
de middenberm. Het Haagse Bos, tot

“JE VUURWERK TE
VROEG AFGESTOKEN?”
Het is zondagmorgen, tien uur en
we zijn we het Haagse Bos ingegaan.
Gewapend met werkhandschoenen,
een knijpstok en vuilniszakken. We
zijn aan het zwerfvuil rapen. En inderdaad, we zien eruit alsof we een
taakstraf uitvoeren. De vraag of we
vuurwerk illegaal hebben afgestoken, “Ik doe wat terug voor de
is dan ook niet zo verwonderlijk.
natuur waar ik iedere dag van
Door Adriaan Pels

geniet.”

Maar de waarheid is dat we, onder de paraplu van vuilraaptroep “Licht op Groen
en Geel”, geheel vrijwillig ons Haagse
bos aan het opruimen zijn. Want zo ziet
ons gemengde gezelschap het. Het is
het bos waarin we wandelen, hardlopen, de hond uitlaten of zomaar op een
bankje zitten. En net zoals we ons eigen
straatje vegen en de tuin aanharken,
houden we ook ons bos aan kant.
Het initiatief is afkomstig van Bezuidenhouter Arno Bouts, die dit al ja-

ren doet. Niet uit idealisme of een of
ander nobel streven, maar om zijn ergernis op een positieve manier te uiten.
Hij vindt het helemaal niet erg om in
het bos, waarin hij dagelijks vele keren zijn twee (bejaarde) honden samen
met zijn zoontje Stibbe van bijna twee
uitlaat, het vuil van anderen op te ruimen. Bouts: “Ik doe wat terug voor de
natuur waar ik iedere dag van geniet.
Het geeft bovendien een goed gevoel
en ben ik lekker buiten.” Maar hij geeft

Foto: Mathieu Kastelijn

nu toe gescheiden van de bebouwing
door asfalt, komt door deze aanpak
wat geleidelijker naar de huizen toe.
In combinatie met de toekomstige beplanting van de Laan van Nieuw OostIndië zijn deze “groene verbindingen”
een verbetering van het straatbeeld.
Met dank aan:
bewoner G.J.H. Sonnenberg

toe dat hij hoopt met zijn activiteit ook
zijn medebosgebruikers aan het denken te zetten: “Het zou mooi zijn als de
mensen die ons bezig zien, zich meer
bewust worden van de waarde van het
bos en zich daar óók verantwoordelijk
voor gaan voelen,” aldus Bouts.
Foto’s: Marijke de Jong

De vuilraaptroep Licht op Groen en Geel is een
groep van ongeveer twintig mensen die zich (groen
en geel) ergeren aan het zwerfafval in onder meer
‘hun’ Haagse bos. Op zondag 21 maart gaan ze
weer aan de slag en hulp is van harte welkom!
Voor meer informatie en aanmelden (in verband
met beschikbaarheid van materiaal) bij
Arno Bouts, tel: 3649576.
Zie ook http://vuilraaptroep.residentie.net
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“AANBOD AFSTEMMEN OP WAT NODIG IS IN DE WIJK”
Hij is sinds 1 december in functie,
woont in Bussum, werkte voorheen
in de jeugdzorg en het maatschappelijk werk. Ook had hij nog een tijdje
een financieel adviesbureau, zeilde
onlangs even de oceaan over, weet
eigenlijk (nog) weinig van Den Haag,
maar is vol goede moed begonnen
aan zijn taak: het welzijnswerk in
onder meer het Bezuidenhout nog
meer af te stemmen op wat de bewoners in de wijk nodig hebben. In
gesprek met Eric Lemstra (51), de
nieuwe directeur van de Stichting
VÓÓR Welzijn.
Door Adriaan Pels
Onder de nieuwe naam VÓÓR, gaat
sinds enkele jaren Welzijn Haagse Hout
schuil, samen met de welzijnsorganisaties in de stadsdelen: Segbroek, Loosduinen en Leidschenveen-Ypenburg.
De nieuwe organisatie heeft onder de
vorige directeur, Marion Hooijmans,
vorm gekregen, maar ze gaf bij haar afscheid zelf aan dat het nu tijd was voor
inhoudelijke verdieping.
Eric Lemstra beaamt die ambitie: “Het
is mijn taak de service en dienstverlening uit te breiden, breder te maken.
Om dit te realiseren willen we meer
met de wijkbewoners gaan communiceren. Vaker overleggen met bewonersgroepen, onderwijsinstellingen, politie
en dergelijke, dit om het aanbod van de
voorzieningen nog meer af te stemmen
op de behoefte in een wijk.
Aan de ene kant kan het accent bijvoorbeeld komen te liggen op jongeren; en
aan de andere kant juist op ouderen, al

Eric Lemstra, per december 2007 directeur van
Stichting VÓÓR Welzijn
Foto: Stichting VÓÓR welzijn

naar gelang de samenstelling van de
bewoners en de vraag. We gaan ook
meer samenwerking zoeken; als het
om ouderen gaat kan dat bijvoorbeeld
met zorg- en verpleeghuizen zijn. Ook
huisbezoeken behoren tot de mogelijkheid.”
I-shops
De hoofdtaak van VÓÓR blijft het bijdragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van mensen. Dit wordt
in praktijk gebracht door het aanbieden
van hulp, vrijetijdsbesteding, ontwikkeling en ontplooiing. VÓÓR doet dat
met cursussen en activiteiten zoals:
kinder- en jongerenwerk, ouderen en
maatschappelijkwerk.
Een nieuwe aanpak om die dienstverlening te verbeteren is het project I-shops.
Dat zijn plekken waar bewoners informatie en advies kunnen krijgen over alles ‘wat hen bezighoudt op het gebied

Stichting VÓÓR Welzijn levert een
bijdrage aan de verbetering van
levensomstandigheden van mensen
door middel van een aanbod aan
hulp, als ook een aanbod aan mogelijkheden tot besteding van (vrije)
tijd, ontwikkeling en ontplooiïng. Zij
levert hiervoor cursussen en andere
activiteiten.
Als u op de hoogte wilt blijven van
het laatste nieuws over Stichting
VÓÓR Welzijn dan bezoekt u:
www.haagsehout.nl
Hier vindt u alle informatie over de
nieuwste cursussen en activiteiten,
korte nieuwsfeiten en uitgebreide informatie over actuele onderwerpen.

van welzijn, vrije tijd, zorg en wonen’.
Vorig jaar al is met dit project begonnen en inmiddels heeft VÓÓR vier van
deze infowinkels.
Het Bezuidenhout heeft er nog geen, de
dichtstbijzijnde is in Mariahoeve. Aan
Lemstra dan ook de taak het aantal uit
te breiden tot zo’n twintig dit jaar.
Communicatie
Eric Lemstra heeft nog een prioriteit:
iets doen aan de naweeën van de reorganisatie. Die ging gepaard met naamsveranderingen, waardoor de bekendheid van de welzijnsorganisaties een
flinke knauw heeft gekregen. Lemstra
erkent “dat de communicatie niet altijd
even eenduidig is” en gaat daarover
“afspraken maken”. Een loffelijk streven, want een publieke organisatie als
een welzijnszorginstelling moet goed
bekend zijn.

advertentie

POD- EN VODCASTING IN BEZUIDENHOUT!
BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR DE NIEUWSTE
POD- EN VODCASTING IN BEZUIDENHOUT:

www.bezuidenhoutnieuws.nl

ADVERTENTIES
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STOMERIJ
DE WAAL
Wij zijn gespecialiseerd in overhemden, maar reinigen ook
uw rokgoed, tafellinnen, vloerkleden, perzen, matrassen,
dekbedden, avond- en bruidskleding etc.
(Ook het reinigen van vaste vloerbedekking aanhuis)

Profiteer van onze
overhemden service!
DEN HAAG (bij de Theresiastraat)
Laan van Nieuw Oost Indië 96
Telefoon 070-3471771
LET OP! WEGAFSLUITING Binnenkort wordt
de Laan van Nieuw Oost Indië afgesloten
wegens wegwerkzaamheden.

Bel daarom onze
en Bezorgservice
alHa
070-3471771

FIRST PROFESSIONAL DRYCLEANERS SINCE1886

Wij kunnen uw vloerkleden ook repareren of restaureren
en voor het repareren en vermaken van kleding bent u
bij ons ook aan het juiste adres!

DE WAAL
stoomt ideaal

Pedicure Bedrijf Edith
Al bijna 10 jaar werkzaam in het Wijkcentrum
Bezuidenhout aan de
Johannes Camphuysstraat 25.
Iedereen is welkom, ook mensen met een
Ooievaarspas.
Telefoon: 070 – 347 72 97 / 06 – 54 72 00 14

VASTE RUBRIEKEN
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Wist u dat...
Er een verslag van de bewonersavond
op www.bezuidenhout.nl staat?
Het Julianabeeld op dit moment
gerestaureerd wordt?
Er op Koninginnedag ook dit jaar weer
een vrijmarkt gehouden wordt op het
Spaarwaterveld?
Zwembad Overbsoch aankomende
zomer weer gaat verbouwen?
Bezuidenhout ook een wijk is waar
BN’ers wonen of hebben gewoond?
Er een wijkbus rijdt in Bezuidenhout?
Digitale versies van de wijkkrant ook
op www.bezuidenhout.nl staan?
Op 15 maart de 34e City-Pier-City loop
is (lopers op de Bezuidenhoutseweg)?
Amateurtuindersvereniging Loolaan
aan de IJsclubweg diverse activiteiten
organiseert?
Dat de herziene Sport- en beweegwijzer 55+ gids gratis telefonisch is te bestellen bij CIPO (tel. 070-364 38 18)?
Dat er in Bezuidenhout een Weerstation is? Het weerstation geeft Live de
meteo gegevens door via
www.weerdenhaag.nl
Voor vakantiegangers mét huisdieren
het nu al zaak is een goede opvang
voor hun dier te regelen? Want elke zomer zitten de dierenpensions stampvol.
Meer info op:
www.haagsedierenbescherming.nl
De Bezuidenhout Nieuws ook in kleur
is te lezen op www.bezuidenhout.nl/
html/bezuidenhout_nieuws.html?
De redactie van BN op zoek is naar
nieuwe redactieleden en advertentiewervers? Zie advertentie op pagina 8.
U zelf ook onderwerpen voor deze
krant kunt aanleveren bij de redactie
(zie colofon)?

Door Buurtvrouw Marianne
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HAAGS PORTIEK EN POLITIEK

Een gouden regel in de omgang met vrienden en dierbaren: ga ze nooit te
lijf met lofzangen op dat fantastische boek dat je net gelezen hebt. Dat is één
vervelend, want ze kennen het hele werk (nog) niet en twee zinloos want ze
gaan het waarschijnlijk toch nooit kopen, laat staan lezen. Iets wat namelijk zo
grandioos is als jij zegt –dat moet toch stomvervelend zijn. Helemaal fataal is
de zinsnede: dit moet je lezen, want ook, iedereen is druk en iedereen moet al
zoveel.
Beter, veel beter is de zachte dwang. Aldus vond ik eind vorig jaar onder de
Kerstboom een schattig boekje dat ik inderdaad niet snel zelf ingezien, laat
staan gekocht zou hebben. Leuk uiterlijk: zo’n antiek opschrijfboekje met etiket, sfeervolle oude foto’s en klein formaat (95 blz.) maar een oerdegelijke
titel: “Het Haagse portiek.” Niet iets om iemand ‘s nachts voor uit bed te halen.
Zelf heb ik in Haagse, zelfs Bezuidenhoutse portieken gewoond dus begon ik
’s te lezen, en goed naar de plaatjes te kijken. Vreemd: nooit nagedacht over
de huizen waar je woont, dat nooit als iets bijzonders gezien. In Amsterdam
wist ik, liep men tot vier hoog over één trap. Dat gaf een hoop gezeur over
schoonmaak en slijtage van de traplopers en wie dit zou betalen. Dat hadden
wij in Den Haag niet. Sommige portieken betaalden met z’n zessen ’n meneer
om dit te dweilen en kapotte buitenlampen te vervangen, anderen deden dit bij
toerbeurt – lekker goedkoop.
Dat laatste had nadelen –zoals ik zelf ooit ondervond. Ik vergat die beurt wel
eens en op een wankele keukentrap klimmen om een peertje in te draaien met
mijn hoogtevrees –dat was geen topervaring. Nooit gedacht dus dat achter deze
woonvorm een dieper ideologie schuilde, sterker nog: een visie op de stad Den
Haag van het gemeentebestuur.
Iedereen een eigen voordeur, geen woonkazernes, geen opeenhoping van arbeidersgezinnen en vooral, Den Haag moest een landelijke uitstraling behouden; maximaal driehoog voor arm en rijk. Een idee dat pas in de jaren vijftig is
verlaten. Iedere Hagenaar weet de strepen te trekken tussen oud en nieuw: voor
onze wijk de Carel Reinierszkade – daar begint Mariahoeve.
Toen werd die portiek, hoe Haags en zeldzaam ook ouderwets. Praktischer was
een lift en waren de brievenbussen beneden. Niet meer de winkeltjes op iedere
hoek, maar een groot winkelcentrum met parkeerterrein.
Tot een buitenlandse architect, de lof zong van de Haagse portiekwoning. De
Portugees Álvaro Joaquim de Melo Siza Vieira mocht de laatste bouwen op
de hoek van de Parallelweg en de Vaillantlaan en in de Doedijnstraat. Ook
daarvan staat een foto in dit kleine boekje, waaruit ik veel heb geleerd. Al was
het alleen maar dat gemeentebesturen met zo’n royale visie kunnen bestaan.
Mocht u “Het Haags Portiek” van Hans Pars willen lezen dan moet u snel zijn.
Er zijn er maar 500 van gedrukt.

..
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OOG VOOR DETAIL: WIN EEN BOEKENBON! !
Bezuidenhout heeft tal van mooie details die de moeite waard zijn om
aandacht aan te geven. Ook voor deze editie zijn wij op zoek gegaan
naar een verrassend detail.
De vorige foto uit editie 9 was voor bewoners waarschijnlijk een moeilijk
te herkennen detail. Het ging om een detail van de synagoge aan de Spaarwaterstraat. Slechts één persoon wist het detail te herkennen, de winnaar is:
Ymir Flink. Van harte gefeliciteerd; de boekenbon ligt voor u klaar!
Wij dagen u deze keer graag weer uit om in de wijk goed om u heen te
kijken. Aan u de vraag: waar bevindt zich naastgelegen detail? Stuur uw
antwoord per email of brief naar de redactie (zie Colofon). U maakt kans
op een boekenbon ter waarde van €15,00 die door het kantoor van Mr.
E. Fransen ter beschikking wordt gesteld. Let wel: mededinging is voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.

Foto: Mathieu Kastelijn

CULTUURAGENDA BEZUIDENHOUT
Door Erik Fransen
Christus Triomfatorkerk
Nog tot en met 29 februari is Het Huis van Papier van de kunstenaar Gamal Ez te bewonderen. Met een betoverende installatie van tekeningen verbeeldt Ez (Egypte 1963; Koninklijke Academie 2002) de rol van papier in de samenleving als drager van immateriële
boodschappen en afspraken. Ga gauw nog kijken!
Elke eerste en laatste donderdag van de maand kunt u als gebruikelijk genieten van de
lunchconcerten verzorgd door studenten van het Koninklijk Conservatorium.
Aanvang 12.30, duur 45 min., toegang gratis.
Koninklijk Conservatorium
Vreemd genoeg weten vele bewoners niet dat het Koninklijk Conservatorium midden in
onze wijk een uitgebreid en divers programma biedt, zelfs te veel om hier nu op te noemen. In elk geval wijzen wij u op het Goebbels Festival (opening 28 februari).
Voor meer informatie: www.koncon.nl.
Liduinaconcerten
In de St. Liduinakerk kunt u weer genieten van een aantal concerten. Op 30 maart werk
van de Bezuidenhoutse componist Marius Monnikendam uitgevoerd door het vocaal
ensemble Quattro Stagioni. Aanvang 16.00 uur; toegang gratis (een gift wordt gewaardeerd).
Herdenking bombardement
Zondag 2 maart om 10.00 uur een gemeenschappelijke dienst in de Chr. Triomfatorkerk.
Om 12.00 uur is de officiële bloemenhulde bij het monument Juliana van Stolberg aan
de Koningin Marialaan.
Vanaf 12.45 uur het herdenkingsconcert in het Koninklijk Conservatorium. Na afloop is
er de mogelijkheid elkaar nog te ontmoeten in de foyer van het conservatorium onder het
genot van koffie en een broodje.
Heeft u tips of organiseert u zelf culturele activiteiten in de buurt?
Laat het ons tijdig weten!

VERSTERKING GEZOCHT
DE REDACTIE IS OP ZOEK NAAR:
- ADVERTENTIEWERVER(S)
- (SPORT) REDACTEUREN

De redactie van BN is een enthousiaste
club mensen die hart heeft voor de wijk. Wij
doen dit allen vrijwillig. We hebben nauw
contact met het Wijkberaad van Bezuidenhout en de wijkwebsite.

Lijkt het jou leuk om ons te helpen,
mail of bel ons!
(zie voor contactgegevens colofon)

advertentie

Tennisclubje spelend op
dinsdagavond v.a.f 18 uur op de
w.w.–Van Hogenhoucklaan, zoekt
dames en heren van
± 50 tot 60 jaar. Tel. 070 - 3280338

COLOFON
Bezuidenhout Nieuws is een wijkkrant
van Bezuidenhout Midden en Oost en
wordt zes keer per jaar uitgegeven.
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Leon Smet, Adriaan Pels, Elles Pleijter,
Marianne van Raaij, Erik Fransen,
Nike van der Wenden, Linda Kitzen,
Michel Francken, Lennaert Roos,
Pascal van der Straten
Met dank aan: Wilma Brongers, Harold
Thijssen, Wijkberaad Bezuidenhout en
de bezorgers.
VORMGEVING
Linda Kitzen
FOTOGRAFIE
Mathieu Kastelijn
ADRES
Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag
T: 070-3477297
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
www.bezuidenhoutnieuws.nl

