
Barbecueën 
Het gazon is onderhanden genomen, 
er is nieuwe beplanting, er staan meer 
afvalbakken en als nieuwtje: speciale 
bakken voor het afval van de barbecues. 
Want voor bbq’en is de recreatieweide 
heel erg in trek. En terecht, je hebt er 
alle ruimte. Nog niet geweest? Op naar 
de vernieuwde Vlaskamp dan. Bus 24 
stopt er overigens voor de ingang.

Zonnige dagen, lange, zwoele avon-
den – tijd om veel buiten bezig te zijn 
en te genieten. Het Bezuidenhout 
biedt daarvoor vele mogelijkheden: 
een bankje in het Sophiapark, een 
wandeling door het Haagse Bos, een 
drankje op een terrasje in de The-
resiastraat, kinderen ‘uitlaten’ op 
het Spaarwaterveld en … zonnen,      
spelen met de nieuwe speeltoestel-
len, barbecueën en wat al niet op de    
heringerichte Vlaskamp.

Door Adriaan Pels

Met muziek en mooie woorden is      
onlangs de opgeknapte Vlaskamp, op 
de grens met Mariahoeve, geopend. 
Blikvanger is de nieuwe, spectaculaire 
speeltoren van maar liefst zeven meter 
hoog. Het is tegelijk een waar kunst-
werk. Met een buisglijbaan, maar wel 
voor de wat oudere kinderen: er is geen 
trap naar boven. Maar wie nog te klein 
is, hoeft zich heus niet te vervelen: er is 
ook een zandbak, twee schommels, een 
wip, een draaischijf, twee klimpalen en 
een aan een boot denkende glijbaan.
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Deze speeltoren is een waar kunstwerk 

DAG VAN HET HAAGSE BOS
Op zaterdag 14 juni jl. organiseerde 
Staatsbosbeheer de ‘Dag van het Haag-
se Bos’. Voor het zesde opeenvolgen-
de jaar vormde de Grote Vijver in het 
Haagse Bos het decor voor verschil-
lende doe- en kijkactiviteiten voor het 
hele gezin. Lees meer op pagina 3.
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NIEUWE STADSDEELDIRECTEUR TINEKE HOOIVELD
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“De straat is voor de 
mensen, een verlengstuk 
van de huiskamer”

Een van haar taken is de bewoners 
betrekken bij wat de gemeente doet 
in de wijk en ze daarnaast te stimule-
ren zelf met ideeën te komen. En bij 
Tineke Hooiveld, sinds april stads-
deeldirecteur Haagse Hout, staat 
die opdracht hoog op de agenda. “Ik 
vind dat de bewoners mede verant-
woordelijk zijn voor wat er buiten 
gebeurt. En ik wil ze graag helpen 
hun steentje bij te kunnen dragen. 
Kom dus met ideeën, voorstellen, 
initiatieven, op welk gebied dan ook: 
cultuur, festiviteiten, groenonder-
houd, orde en netheid op straat, de 
mensen op het stadsdeelkantoor en 
ik zijn ervoor.”

Door Adriaan Pels

Sinds er stadsdeelkantoren zijn - de 
gemeentelijke taken gedeconcentreerd, 
zoals dat in ambtelijke taal heet - heb-
ben wijkbewoners steeds meer inbreng 
in het gemeentelijk beleid en de uitvoe-
ring daarvan. Het is aan de stadsdeel-
directeur ervoor te zorgen dat dit ook 
gebeurt. “Maar dan moet ik wel weten 
wat er leeft en wat de wensen zijn. Dan 
kan ik daar binnen de stadsdeelorga-
nisatie iets aan doen, of het doorspe-
len naar de stadsdeelwethouder of via 
hem naar de betrokken gemeentelijke 
dienst”, licht mevrouw Hooiveld toe. 

Zij ziet zichzelf als de ‘ogen en oren’ 
van stadsdeelwethouder Marnix Nor-
der en hét aanspreekpunt van de ge-
meente in de wijk. Om dit te benadruk-
ken is een van haar eerste activiteiten 
het promoten van het spreekuur van de 
wethouder, waar ze zelf trouwens ook 
bij zit.

Van meer dingen de baas
Mevrouw Hooiveld is de opvolger van 
stadsdeelcoördinator Carry Stoops en 
de voor de hand liggende vraag is na-
tuurlijk wat het verschil is tussen een 
stadsdeelcoördinator en -directeur. “Ik 
ben van meer dingen de baas”, zegt 
Hooiveld kort en duidelijk. En dat ‘de 
baas zijn’ slaat vooral op haar functie 
van hoofd van de medewerkers (± 20) 

op het stadsdeelkantoor, die veel din-
gen doen die vroeger op of vanuit het 
stadhuis werden aangestuurd. En zij is 
daar nu sinds een reorganisatie per 1 ja-
nuari 2008 verantwoordelijk voor. 

Ook beheert zij eigen budgetten die 
voor het stadsdeel zijn vastgesteld voor 
veiligheid, leefbaarheid, zorg en wel-
zijn en burgerschap. Geld, dat ze kan 
gebruiken om de dienstverlening te 
verbeteren en het meepraten en mee-
werken van de bewoners in de praktijk 
te brengen. “Ik heb geen politieke be-
voegdheden, je moet me zien als het 
hoofd van een klantgerichte organisa-
tie”, aldus de stadsdeeldirecteur.

Activiteitenplan 2008
Een belangrijk onderdeel van haar werk 
is ervoor te zorgen dat er eens in de 
vier jaar een stadsdeelplan komt. Dat 
wordt vastgesteld in samenspraak met 
bewoners, organisaties en wie maar wil 
meepraten. Daaruit vloeit voort een ac-
tiviteitenplan en de stadsdeeldirecteur 
is verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring daarvan. Voor dit jaar staat daar 
voor het Bezuidenhout onder meer op: 

Tineke Hooiveld, per 1 april 2008 stadsdeel-
directeur Haagse Hout     Foto: Adriaan Pels

Het stadsdeelkantoor Haagse Hout 
is gevestigd aan de Loudonstraat 
nummer 95, 2593 RV Den Haag, 
Telefoon: 070-353 5800

De openingstijden van de dienst 
Burgerzaken (o.a. voor rijbewijzen, 
paspoorten en bevolkingsregister-
zaken) zijn maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag 8.00u - 14.00u 
en dinsdag van 12.00u - 20.00 u. 

De receptiebalie, voor informatie 
over overige zaken en het maken 
van afspraken, is dagelijks geopend 
tot 16.30 uur.  

meer recreatie- en speelvoorzieningen 
(onder andere het Spaarwaterveld zal 
vaker open zijn), leefbaarheid Beatrix-
kwartier, terugdringen overlast hang-
jongeren en schooljeugd rond scholen 
(er is een schoolveiligheidsplan dat 
uitgevoerd wordt, Hooiveld: “We zit-
ten er bovenop!”), verbetering van de 
leefbaarheid op straat (tegengaan van 
zwerfvuil, aandacht voor fietsenrekken, 
parkeervoorzieningen, enzovoort) en 
het betrekken van bewoners van niet-
westerse afkomst bij wijkactiviteiten.

Bekend in Den Haag
Tineke Hooiveld is met veel enthousi-
asme aan haar nieuwe taak begonnen 
en benadrukt dat ze, hoewel ze niet 
eerder in gemeentelijke dienst was, 
geen onbekende in de stad en de wijk 
is. “Ik ben twaalf jaar politieagent in 
Den Haag geweest en heb wel wat 
ervaring, die ik natuurlijk vooral ook 
kan gebruiken in het overleg met de 
politie.” Ruimer maatschappelijke 
kennis en ervaring als bestuurder deed 
zij op in de vakbondswereld. Eerst bij 
de Politievakbond, daarna bij de AB-
VAKABO FNV, waar zij via verschil-
lende bestuurdersfuncties, eindigde als 
manager van het regiokantoor Midden-
Nederland. 
Mevrouw Hooiveld is overigens 44 
jaar en heeft met haar gezin altijd op 
de grens van Rijswijk en Den Haag ge-
woond. 
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DAG VAN HET HAAGSE BOS: ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD

Ondanks de ligging midden in de 
stad is het Haagse Bos een oase van 
rust en een leefplaats voor een grote 
variatie aan planten en dieren. Het 
Haagse Bos is er om te wandelen, te 
joggen, te zonnen, te lunchen, elkaar 
te ontmoeten of voor een evenement 
als de Dag van het Haagse Bos dat 14 
juni plaatsvond.

Diersoorten als de ijsvogel, de grote 
bonte specht en de eekhoorn komen 
er voor. In het voorjaar wordt het 
bos opgesierd door de stinzenflora. 
Bosanemoon, boshyacint en lelietje-
der-dalen bedekken de bodem.

Door Nike van der Wenden

‘Worden daar kleren van gemaakt voor 
ons?’ vroeg een jongetje geschrokken 
toen hij schapenvachten op de grond 
zag liggen en kale schapen bijeen ach-
ter een hekje. Moeder had net uitgelegd 
waar de schapenscheerder mee bezig 
was en ruwe wol voor diende. Ook kon 
men melk tappen uit de uiers van een 
levende koe. Alleen de heel dappere 
kinderen durfden dat.

Voor vijf euro zelf een vogelkastje  
timmeren werd ook graag gedaan en in 

een grote tipi broodjes bakken door ze 
met en stok boven een houtvuur te hou-
den vond gretig aftrek. Er was nog veel 
meer te doen en het kan een geslaagde 
dag genoemd worden.

Jammer dat er geen belangstelling was 
voor de exclusieve workshop dichten, 
gegeven door de Haagse stadsdichter 
Harry Zevenbergen. Lees verder  bij de 
rubriek ‘Wist u dat?’    

Broodjes konden gebakken worden in een grote 
tipitent                     foto’s: Nike van der Wenden

Zelf een vogelkastje timmeren

advertentie

BUURWIJK MARIAHOEVE VIJFTIG JAAR
Van alle wijken in de omgeving van 
het Bezuidenhout, voelen we ons 
waarschijnlijk met meest verwant 
aan Mariahoeve – vooral de bewo-
ners in Bezuidenhout-Oost. De wij-
ken vloeien natuurlijk in elkaar over 
en worden samen ingesloten door 
spoorwegen, uitvalswegen en het 
Haagse Bos. En we delen de Vlas-
kamp, racketsportcentrum Maria-
hoeve, sportvereniging V.U.C., het 
zwembad en politiebureau Over-
bosch, de stadsdeelwethouder en het 
-kantoor Haagse Hout. 
Vele Bezuidenhouters hebben dan 
ook meegeleefd met de uitgebreide 

viering van het vijftigjarig bestaan 
van de buurwijk en brachten een be-
zoek aan het Mariahoevefestival.

Vijftig jaar geleden werd de eerste paal 
voor de toen nieuwe wijk Mariahoeve 
geslagen aan de Boekweitkamp. De zo-
genoemde ‘kleine huisjes’ die er staan 
waren de eerste woningen. Logisch dat 
de officiële herdenking van deze histo-
rische gebeurtenis plaatsvond op deze 
plek. Hoewel, niet exact op deze plaats, 
omdat het verkeer daarvoor te druk is, 
maar aan de achterkant, op de Gerst-
kamp. Na daar in een feestelijke jaren-
50-optocht (vetkuiven, petticoats, old-

timers) naartoe te zijn getrokken werd 
er onder meer een beeldje van kunste-
nares Ingrid Rollema onthuld dat zal 
herinneren aan deze jubileumdag. 
Op het parkeerterrein naast het winkel-
centrum Mariahoeve werd het Maria-
hoevefestival gehouden. Met optredens 
op twee podia van rock-’n-rollbands en 
een modeshow uit de jaren 50, kinder-
spelen, een interculturele dag, brade-
rie, jongerenavond, veel muziek, dans, 
hapjes en drankjes en alles wat de feest-
vreugde nog meer kon verhogen.
Al met al, een machtig feest, dat liet 
zien dat het om een dynamische vijf-
tigjarige ging. 



04 INTERVIEW nummer 12 - juli 2008

“HET BEZUIDENHOUT IS EEN DORP IN EEN STAD”

Door Adriaan Pels

Op bijeenkomsten van bewoners 
is hij al gesignaleerd: Leo Dijk, de 
nieuwe secretaris van het Wijkbe-
raad Bezuidenhout. Met wat steelse 
blikken werd er naar hem gekeken. 
Want Leo is blind. En toch secreta-
ris? Hoe kan dat? Hoe doet hij dat 
werk? Wel, wij vroegen het hem ge-
woon. En hij legde het graag uit. Om 
te laten zien dat een blinde als ieder 
ander kan functioneren, voor wie dat 
nog niet wist. Maar ook om te vertel-
len hoe hij dankbaar gebruik maakt 
van moderne audio- en digitale tech-
nieken.

Leo Dijk (39) is vanaf zijn geboorte 
blind. Maar dat belette hem niet om na 
de middelbare school (intern bij Bar-
timéus) zelfstandig te gaan wonen in 
Rotterdam en te studeren aan de Eras-
mus Universiteit. “Dat was nog in de 
tijd dat je hoofdzakelijk moest werken 
met boeken in brailleschrift en casset-
tebandjes – de computertechniek was 
nog in opkomst.” Hij studeerde alge-
mene economie, staatsrecht en fiscaal 
recht en kwam met drie titels (twee-
maal mr., eenmaal drs.) naar Den Haag 
om beleidsmedewerker fiscale zaken 
op het ministerie van Financiën te wor-
den. Na wat omzwervingen vestigde 
hij zich, intussen getrouwd met Brigit, 
aan de Juliana van Stolberglaan.

Alles digitaal
“Met teksten op papier kan ik niks”, be-
gint Leo zijn uitleg over hoe hij werkt. 
“Het liefst krijg ik stukken digitaal via 
de mail en wat ik anders doe is stukken 
scannen en op mijn computer zetten, 
waarna ik kan kiezen tussen lezen in 
braille of het me door een computer-
stem laten voorlezen. Beide hebben het 

nadeel dat je geen overzicht hebt, maar 
het is niet anders. En illustraties kunnen 
niet in braille worden weergegeven. Ik 
moet het hebben van de onderschrif-
ten.”

Zo gaat hij ook te werk met e-mail, 
informatie van internet en eigen tek-
sten uiteraard. “Een voordeel is dat je 
bij het weergeven van pagina’s op je 
computerscherm meestal kunt kiezen 
tussen een tekst- en een grafische ver-
sie. Want braille is nu eenmaal op tekst 
afgestemd.”

Naast zijn aangepaste pc heeft Leo 
een speciale pda (ofwel Personal Di-
gital Assistant): een kleine, draagbare 
computer, niet meer dan een minitoet-
senbord, met een brailleregel en een 
reeks knoppen waarmee verschillende 
functies geactiveerd kunnen worden. 
Dat kan zijn teksten schrijven (aanteke-
ningen, notulen maken), opslaan, of le-
zen, een agenda bijhouden, persoonlijk 
telefoon-/adresboek raadplegen, finan-
ciën noteren, en als hij zou willen ook 
e-mailen en internetten, al naar gelang 
de software die je erop zet. Met een 
USB-aansluiting communiceren pda en 
pc met elkaar en zo kan Leo dankzij de 
digitale techniek alles met teksten doen 
wat hij maar wil. 

Natuurlijk is ook zijn mobiele telefoon 
een veelgebruikt communicatiemiddel 
en wie hem wil sms’en kan dat, want 
zijn Nokia is in staat die berichten in 
zijn oor te fluisteren.

Conservatorium moet blijven
Zijn grootste hobby is het bezig zijn 
met zijn modelspoorbaan – “Daar ben 
ik heel trots op!” – en verder doet Leo 
aan wandelen, fitnessen en bezoekt hij 
graag theatervoorstellingen en concer-
ten. Die laatste liefhebberij brengt hem 
gelijk op een van zijn speerpunten als 
bestuurslid van het Wijkberaad: het 
conservatorium moet in de wijk blij-
ven. “Het is verreweg het belangrijkste 
cultuurgebouw in de wijk – eigenlijk 
ga ik te weinig naar de concerten die 
daar gegeven worden – en de studenten 
zorgen voor een aparte sfeer, ga maar 
eens op het terras van Bij Mauce zitten 
in de namiddag.” 

En vanzelfsprekend is hij een groot 
voorstander van vrije stoepen, als ie-
mand die niets meer heeft dan zijn 
blindenstok om zijn weg te vinden. 
Voor wie zich trouwens afvraagt hoe 
hij dat voor elkaar krijgt: “Bij het leren 
van een nieuwe route kan ik de hulp in-
roepen van iemand die mij de weg leert 
kennen. Onder anderen mensen van  
Visio en Bartiméus zijn beschikbaar.”

Als grootste opgave van het Wijkberaad 
ziet de secretaris het zoeken naar een 
gemeenschappelijke deler bij tegen-
strijdige wensen. “En dat is niet altijd 
even gemakkelijk. Neem bijvoorbeeld 
als er meer parkeerplaatsen moeten 
komen in een straat, dan zijn er altijd 
buren die niet tegen de auto’s willen 
aankijken. Kom daar maar eens uit.”

Maar al met al geeft het werk als wijk-
beraadslid hem veel voldoening. “Ik 
ben blij dat ik iets voor het Bezuiden-
hout kan betekenen. Ik ben hier bij toe-
val terechtgekomen, maar vind het hier 
heel prettig. Ik heb het gevoel in een 
dorp te wonen, een dorp in een grote 
stad.”

Leo Dijk aan het werk met zijn minicomputer met 
brailleregel                              Foto: Adriaan Pels

Wijkberaadsecretaris Leo Dijk 
is vol lof over ‘zijn wijk’. Dat 
hij als blinde die bestuursfunc-
tie heeft, vindt hij niets bijzon-
ders.
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HOOFDGEBOUW MINISTERIE LNV
VAN INGETOGEN BURCHT NAAR TRANSPARANT EN STRALEND PALEIS

Een uitdagende werkinhoud, een verfrissende werkwijze, maar ook een werkomgeving die tegemoet komt aan de 
veelzijdigheid van het hedendaagse kantoorwerk. Dat is waar het ministerie van Landbouw, Natuur, en Voedselkwa-
liteit voor gaat.

Het beleid van LNV raakt veel mensen direct. Niet alleen boeren en plattelandbewoners, maar ook stedelingen. We wil-
len uiteindelijk allemaal dat er zorgvuldig met het platteland wordt omgesprongen en dat ons voedsel veilig en van goede 
kwaliteit is. Dat we grote natuurgebieden goed beheren, dat we bedreigde soorten beschermen en dat we dierziekten onder 
controle houden. Dat is allemaal mensenwerk. Natuurlijk moeten we er dan wel voor zorgen dat deze mensen hun werk 
zo goed mogelijk kunnen doen. Een van de aspecten daarbij is een goede werkomgeving. In de eerste plaats natuurlijk een 
gezonde werkomgeving, maar ook een werkomgeving die aansluit bij de maatschappelijke trends en de veranderingen in 
kantoorwerk. En het moet gezegd: het hoofdgebouw van het ministerie van LNV had wat dit betreft zo zijn problemen. 

Problemen
Het hoofdgebouw van het ministerie is gebouwd in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw. Uiteraard met de inzichten en mate-
riaalkeuze van die tijd. Zo is er bij de bouw veel asbest toege-
past. Die asbest zit ons behoorlijk in de weg en moet dus wor-
den verwijderd, uiteraard onder asbestcondities zonder gevaar 
voor bewoners en omwonenden. Ook ondervinden we veel hin-
der van de sterk verouderde technische apparatuur en tenslotte 
komt het nog heel vaak voor dat bezoekers in ons gebouw ver-
dwalen. Een grondige renovatie was dus noodzakelijk.

Kansen
Maar een ingrijpende verbouwing biedt tegelijkertijd ook kan-
sen. Kansen om het blikveld te verruimen en te kiezen voor een 
gebouw dat aansluit aan de maatschappelijke ontwikkelingen. 
Gebruik van duurzame, energiebesparende, milieuvriendelijke, 
hedendaagse materialen. Een gebouw dat tegemoet komt aan 
gewijzigde inzichten. 
Dus ook kansen om de werkomgeving af te stemmen op de 
dynamiek van de ministeriële organisatie. Het kantoor van van-
daag is immers veel meer dan een verzameling werkplekken. 
Het is een multifunctionele ruimte, waarin individueel gewerkt 
wordt, waarin op allerlei manieren wordt samengewerkt en 
waarin steeds meer aandacht wordt besteed aan ontmoeting. 

Renovatie
Bij de start van de renovatie is gekozen voor een gefaseerde 
aanpak. De verbouwing zal in vier fases worden opgesplitst. 
Inmiddels zijn we een aantal jaren bezig. Zichtbaar en voelbaar. 
Niet alleen binnen het departement maar zeker ook daarbuiten. 
Dat heeft best voor wat overlast gezorgd. Een groot deel van 
Bezuidenhout heeft dat aan der lijve ondervonden. Veel ver-
keershinder, parkeerhinder, opengebroken stoepen en straten. 
We zijn ons dat zeer bewust en doen ons uiterste best om die 
hinder zoveel mogelijk te beperken. Toch zal ook de komende 
tijd enige overlast niet te vermijden zijn. Maar ook hier geldt: 
er komt wat moois voor terug. Een gebouw met een uitstraling 
die past in Bezuidenhout. Of zoals de architect Cees Dam het 
verwoordt: van ingetogen burcht naar transparant en stralend 
paleis.

Inloopmiddag
Inmiddels is de eerste fase van de renovatie afgerond 
en kunnen wij in de praktijk beproeven wat op papier is        
uitgedacht. Wel vinden in ons gebouw nog de nodige    
verhuisbewegingen plaats en zal het nog wel even duren 
voor alles weer tot rust is gekomen. Toch willen wij ook u 
graag laten zien wat de resultaten zijn. Omdat in juni en juli 
de voorbereidingen voor de tweede fase ons dit  verhinde-
ren zullen wij u na de vakantieperiode uitnodigingen voor 
een inloopmiddag op het ministerie. Voor meer informatie 
neemt u contact op met Projectbureau Renovatie via 
telefoonnummer: 070-3784110

Het nieuwe bedrijfsrestaurant van LNV

Nieuwe vergaderzalen in de Orangerie
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In Hospice Wassenaar, waar plaats is voor vijf 
gasten, kunnen ongeneeslijk zieken, die een 
levensverwachting van maximaal drie maanden 
hebben en niet meer in hun eigen huis verzorgd 
kunnen worden, in een zo huiselijk mogelijke sfeer, 
omringd door familie en vrienden, afscheid nemen 
van het leven. 

In september 2005 is Hospice Wassenaar geopend. 
Het verzorgingsgebied omvat Wassenaar, Voorschoten 
en Noord-Den Haag, wat overigens niet wil zeggen dat 
mensen van buiten deze regio niet welkom zijn. 

Afgezien van de vergoeding van de overheid en 
zorgverzekeraars voor de coördinatoren en de medewerkers 
van de thuiszorg en een eigen bijdrage van de gasten, is 
het hospice afhankelijk van giften en donateurbijdragen. 
De Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar streeft 
daarom op termijn naar 1000 donateurs uit de regio. 
Deze weken wordt huis aan huis in het Bezuidenhout een 
donateur folder verspreid. 

Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk in het hospice 
dan kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren 
via telefoon (070-5121130) of per e-mail (coordinator@
hospicewassenaar.nl)

Mocht u de folder gemist hebben dan kunt u zich ook als 
donateur aanmelden via www.hospicewassenaar.nl
Hier treft u ook alle informatie aan over Hospice 
Wassenaar.
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In het Bezuidenhout heeft een op de drie bewoners een tuin. De rekensom is makkelijk: 
geen torenflats en zelfs hier en daar herenhuizen. Een groene wijk dus met bijna achter 
alle gevels een paradijsje: dat eigen stukje grond, midden in de stad.

Daar kun je hoe bescheiden het formaat ook is, van alles meedoen: een zandbak voor 
het grut installeren, bijvoorbeeld een wip en een schommel. Of zo’n Engelse border 
rond een grasveldje. Houd je van vissen dan graaf je een vijvertje. De vogels die graag 
een slokje komen drinken en zelfs kikkers krijg je erbij cadeau (er moet wel een houten 
nepreiger bij, want die vogel heeft een scherp oog voor een makkelijke snack). Er zijn 
fanatici die van elke bergtocht rotsblokken mee terug zeulen voor in de achtertuin. 
Daar groeien zelfs in ons platte landje allerlei bergplantjes tussen. Je kunt ook je eigen 
barbecue metselen of je timmert een konijnenhok, een volière of een kippenren.

Dat laatste mag alleen als je er geen haan inzet. Achter deze Haagse regelgeving kwam 
ik louter toevallig toen ik, pas verhuisd, elke nacht op onchristelijke uren wakker werd 
van uitbundig, tweestemmig kukeleku. Mijn overburen hadden, zo bleek, een krakke-
mikkig bouwsel in de tuin met wat kippen en twee hanen. Dat laatste is een te veel. 
Een single heer van de hoenderwereld schijnt zich nog netjes aan de regels te houden 
d.w.z. aangeven dat een nieuwe dag is aangebroken. Maar bij twee snap je direct waar 
de uitdrukking ‘ haantjesgedrag” vandaan komt. Bij nacht en ontij gingen de heren de 
strijd aan om wie het hardst het langst en vooral het vroegst kon kraaien.

Alles went. Ik sliep er na en week of twee vanzelf doorheen al kondigden ze nog zo uit-
bundig de respectievelijke zonsondergangen in Tokio, Los Angeles en Barbados aan. 
Ik heb ook niet geklaagd. Anderen wel en die hadden de gemeentewet mee. De illegale 
hanen verdwenen, hun harem daarna ook en vervolgens de eigenaren, waarschijnlijk 
liefhebbers van een kakelvers eitje.

De volgende bewoners sloopten niet alleen het kippenhok maar de hele tuin. Met veel 
kabaal  werd alle groen gekapt, fijngemaakt en afgevoerd. De kale vlakte lieten ze vol-
storten met zand waarop grindtegels werden gelegd met hier en daar een gat.  Dappere 
struikjes mochten hierin proberen te overleven.
 
Deze buren zijn lang niet de enigen. De uitvinder of producent van de grindtegel, 
moet inmiddels multimiljonair zijn. Overal waar mensen verhuizen zie je hetzelfde 
ritueel: met veel herrie wordt alles wat de vorige bewoners dierbaar was met de grond            
gelijkgemaakt, zelfs hele bomen. Dat kan tegen de Haagse regelgeving ingaan, die niet 
alleen voor hanen maar ook voor bomen en struiken geldt. Zo ben je strafbaar als je 
kapt in het broedseizoen en er zijn bomen die je helemaal nooit mag kappen al heb je 
nog zo graag  grindtegels in hun plaats. Maar ja, wie controleert die achtertuinen? 
Weg is weg, zelfs al riskeer je een forse boete. Kortom, meer en meer die achtertuinen 
worden een luxe afbeelding van de stoep voor de deur.

De verklaring hiervoor  is altijd  dat tuinieren zoveel tijd kost, zo veel werk is.  Al dat 
wieden en snoeien en bladeren opvegen….  In mijn ouderwetse tuintje hoeft dat laatste 
nooit. Ze  verdwijnen vanzelf als mest voor wat er staat. Wieden moet natuurlijk wel 
eens wil het geen jungle worden. Daarbij pas ik de methode van mijn vader toe. Die 
kwam nooit op bezoek zonder zijn speciale snoeimes op zak. Vanzelfsprekend liep hij 
mijn kleine lapje groen in en corrigeerde hier en daar wat. Daarbij vroeg hij af en toe: 
‘wat wil je hiermee?”, want onkruid bestond niet. Dat was ongeplande of ongewenste 
beplanting. Aldus opgevoed ben ik geen fanatieke wiedster en dat levert nog op ook. 

Dit jaar papavers en vingerhoedskruid, zomaar cadeau. Vogels die zingen voor hun 
vrouwtje en hun jonkies. Vleermuizen die ’s avonds op insecten jagen. Tuinieren is een 
van die hobby’s waarbij luiheid loont.

TUINIEREN
Wist u dat...
 
De uitgaansgroep Bezuidenhout een 
aantal leuke activiteiten heeft gepland, 
zoals op 7 juli: bustocht naar de Ker-
sengaard van de familie Vernooij in Co-
then (Meer informarie via: Anny Weijers, 
telefoon: 070-3837965)

Op dinsdag 8 juli a.s. Bezuidenhouters 
zelf vertellen over hun geschiedenis?
Vergissingsbombardement,Bibliotheek 
Haagse Hout vanaf 10.00 uur.

De Van Hoogstratenschool afgelopen 
jaar is verbouwd en nu er weer als 
nieuw uit ziet? 

In het najaar Staatsbosbeheer onder 
leiding van de boswachter excursies 
zal geven in het Haagse bos met de 
Haagse stadsdichter Harry Zevenber-
gen, die exclusieve poëzie workshops 
zal geven? Info bij Staatsbosbeheer tel: 
070-3851050.

Bibliotheek Haagse Hout een ‘4you-
plein’ heeft ingericht? Dit is een kast 
met boeken en dvd’s voor  kinderen die 
moeite hebben met lezen, zoals door 
gebrek aan kennis van de Nederlandse 
taal of dyslectie.

Er op zaterdag 12 juli a.s. een zomer-
feest is voor mantelzorgers en ook on-
bekende mantelzorgers welkom zijn? 
Voor meer informatie: www.cipo.org 

Digitale versies van deze wijkkrant ook 
op www.bezuidenhout.nl staan?

U zelf ook onderwerpen voor deze 
krant kunt aanleveren bij de 

redactie (zie colofon)?

COLUMNDoor Buurtvrouw Marianne
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CULTUUR & INFO nummer 12 - juli 200808

Door Erik Fransen

De vakantietijd is aangebroken en dat betekent ook minder culturele activiteiten. 
Geen concerten en tentoonstellingen in de Christus Triumfatorkerk en ook het Ko-
ninklijk Conservatorium heeft een zomerstop. Toch kunt u ook de komende maan-
den nog voldoende genieten van cultuur in de wijk.

Van 4 juli t/m 11 juli zijn er de eindvoorstellingen van de Dansvakopleiding van het 
Conservatorium. Zoals elk jaar wordt afgesloten met een reeks voorstellingen waarin 
studenten klassieke en hedendaagse aspecten van hun opleiding tonen. Toegang € 8,50. 
Kaarten verkrijgbaar aan de ticketshop van het conservatorium (zie: www.koncon.nl).

De Christus Triumfatorkerk een ontwerpwedstrijd voor een sociale sofa organiseert? 
Vraag via Wilma Beeftink (email: wilmabeeftink@xs4all.nl of tel: 015-3618267) een 
blanco tekening van de bank op en lever deze uiterlijk 2 augustus bij het kerkelijk bu-
reau. Zie voor meer informatie www.socialsofa.nl

Ook dit jaar zijn er weer de Haagse Bosch concerten. Op 27 juli kunt u luisteren naar 
(en bewegen op!) de muziek met Caribische allure van de Haagse Latin Big Band. Op 
24 augustus is het slotconcert door de Koninklijke Politiekapel Haaglanden o.l.v. diri-
gent Jasper Staps. Toegang gratis (Plaats: Walther Boerweide, ingang naast het SER-
gebouw).

Ook in de zomermaanden biedt de Openbare Bibliotheek aan de Theresiastraat weer 
voorleesmiddagen voor kinderen (met daarna knutselen). Wel van tevoren even reser-
veren (www.bibliotheekdenhaag.nl/haagsehout). In juli en augustus is de bibliotheek op 
maandagen gesloten.

Op 5 juni vond de Netwerkbijeenkomst Kunst en Cultuur in Haagse Hout plaats. Doel 
was contact te leggen tussen kunstenaars, bewoners en kunstinstellingen in de buurt. 
Dat doel werd met  80 deelnemers meer dan bereikt.   Een uitgebreid verslag vindt u op: 
www.wijkcultuur.nl

Hebt u tips of organiseert u zelf een culturele activiteit in de wijk, laat het ons dan even 
per email weten!

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 11 was voor bewoners een eenvoudig te herkennen 
detail. Het ging om een detail van het beeld ‘Girante’ dat staat op het kleine 
3-hoekige pleintje aan de Theresiatraat bij de Openbare Bibliotheek Bezui-
denhout. Een groot aantal bewoners had de juiste oplossing. Na loting is de 
volgende winnaar uit de bus gekomen: mevrouw J.M.A. Nauta. 
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 voor-
behouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Waar bevindt zich dit detail?...            Foto: Mathieu Kastelijn

CULTUURAGENDA BEZUIDENHOUT

De redactie van 
Bezuidenhout Nieuws 

wenst u een fijne 
zomervakantie! 

Wij zijn op zoek naar: 

- NIEUWE REDACTIELEDEN
- ADVERTENTIEWERVER(S)
- WEBSITE BEHEERDERS 

die het BN-team komen versterken.

Interesse? Neem dan gerust even contact 
op met Marieke Willemsen (hoofdredacteur) 
via: bezuidenhoutnieuws@gmail.com

VIND JE HET LEUK OM TE SCHRIJVEN?
dan is de redactie op zoek naar jou!




