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Entree huidige C1000 winkel.

C1000 in de Theresiastraat
wordt Albert Heijn
De C1000 in de Theresiastraat gaat
haar deuren sluiten en in het pand
wordt een Albert Heijn gevestigd.
Dit zal in de loop van november
gebeuren. De kapper naast de C1000
is al per 1 september gesloten en
als reden wordt uitbreiding van
de supermarkt opgegeven. Over
de huidige AH-winkels zegt een
woordvoerder: “De andere Albert
Heijn-winkels in de straat blijven
gewoon open. Het is dus niet zo dat
een van deze twee winkels in de
straks voormalige C1000 komt.”

De nieuwe Spar op het Stuyvesantplein.

Postkantoor op Theresiastraat
wordt ING Bank
Per 2009 zal de Postbank uit het
straatbeeld van de Theresiastraat
verdwijnen. De bekende blauwe
leeuw zal in heel Nederland
veranderen in oranje van de ING.
Na het einde van dit jaar kunt u
voor al uw bankzaken dan ook bij
de ING bank terecht. Lees meer op
pagina 3.
Perikelen rond Haagse Hopje
Het Spaarwaterveld is een prachtig
speelterrein met een groot grasveld.
Er zijn veel sport- en spelmaterialen
die je kunt lenen om mee te spelen
of sporten als het Haagse Hopje
tenminste open is. Er zijn afspraken
over de openingstijden, maar die
worden niet nagekomen.
Lees meer op pagina 2.
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Haagse Hopje kan alleen op vrijwilligers draaien
Wie vooroordelen over gehannes
met voorzieningen voor de burger bevestigd wil zien, hoeft alleen
maar te gaan informeren hoe het
beheer en de openingstijden van
het Spaarwaterveld en het Haagse hopje geregeld zijn. Je krijgt
te horen dat de gemeente de openingstijden heeft vastgelegd in
een raadsbesluit, dat in een convenant het gebruik van het terrein
is geregeld en dat VÓÓR Welzijn,
als exploitant, verantwoordelijk
is voor het openhouden van deze
voorziening. Waarbij VÓÓR zich
moet houden aan subsidieafspraken met betrekking tot de door
de gemeenteraad vastgestelde
openingstijden. Voor de feitelijke
openingstijden moet je dus bij
VÓÓR Welzijn zijn. Maar vraag
er niet naar. De verantwoordelijke regiomanager heeft er geen
direct antwoord op.
Door Adriaan Pels
Er zijn nog steeds klachten over het
open zijn van het Haagse Hopje op
het Spaarwaterveld, terwijl het ook
onduidelijk is wanneer de hekken
gesloten zijn. Het stadsdeelkantoor
is het adres voor informatie hierover
en het eerste antwoord is: ‘de zaak
is gecompliceerder dan het lijkt’.
Dat zullen we vaker horen.
Over het openen en sluiten van de
hekken is men gauw klaar. Noch
op het stadsdeelkantoor, noch bij
VÓÓR Welzijn kan men vertellen
wie dat doet. Laat staan dat er iets
over de tijden gemeld kan worden,
of over het beleid: waarom één hek
open, twee dicht, bijvoorbeeld.
Vragen aan B & W
Over de problemen met de openingstijden van het Hopje op het
Spaarwaterveld stelde PvdA-gemeenteraadslid Saskia Mulder in

moet door vrijwilligers gebeuren.
En men slaagt er niet in daar voldoende van te krijgen.

Haagse Hopje Haagse Hout

januari dit jaar al vragen aan B&W
en in de antwoorden werd toegegeven dat VÓÓR de overeengekomen
openingstijden heeft verminderd,
zonder de gebruikers daarbij te betrekken. Op nieuwe vragen van
Mulder over de openingstijden van
hopjes in het algemeen antwoordde
B & W in april: “Nee, er wordt niet
van de (door de raad vastgestelde)
regel afgeweken.” Maar op hetzelfde
moment publiceerde VÓÓR op zijn
website toch andere openingstijden.

Stichting VÓÓR Welzijn
houdt zich niet aan
de subsidieafspraken.
Die zijn begin dit jaar door het stadsdeelkantoor en de welzijnsorganisatie samen vastgesteld omdat VÓÓR
wegens capaciteitsproblemen niet
helemaal kon voldoen aan de afspraken. Althans volgens de lezing van
de woordvoerder op het stadsdeelkantoor. VÓÓR houdt het op budgettaire redenen. Maar waar het om
gaat is dat de welzijnsorganisatie alleen geld beschikbaar heeft voor het
geven van professionele steun aan
het beheer, maar het beheer zelf

Voorlopige regeling
Besloten werd dat het hopje in elk
geval op alle doordeweekse dagen
enige tijd open is totdat VÓÓR zijn
zaken op orde heeft. Door middel
van verschillende acties (via gerichte wervingscampagne, intensieve
samenwerking met andere partners
zoals het wijkberaad Bezuidenhout,
de omliggende scholen, stichting
Boog, ouders en omwonenden)
zouden vrijwilligers worden gezocht. Deze zullen vervolgens worden ingezet voor het weer optimaal
draaien van het hopje.
Na de, inmiddels verstreken, periode die VÓÓR kreeg om te rapporteren hoe ze haar verplichtingen
denkt na te komen, wordt op basis
van de geboekte resultaten de situatie beoordeeld en maatregelen genomen.
Afgesproken werd ook dat VÓÓR
intussen via alle mogelijke kanalen
de gebruikers en bewoners zou informeren over de huidige openingstijden. Zoals gezegd, kon echter de
verantwoordelijke regiomanager
die tijden niet eens zelf direct noemen. Na een dag kwam hij op het
volgende overzicht: april t/m oktober: maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag: 15.00 tot 18.00 uur en
woensdag 14.00 tot 18.00 uur. Met
daarbij het voorbehoud: deze tijden
moeten in de praktijk worden nagekomen. Een garantie geeft VÓÓR
dus niet. En vraag niet naar het
waarom; een afdoend antwoord zul
je niet krijgen. Wordt ongetwijfeld
vervolgd.
Opgeven als vrijwilliger?
Bel VÓÓR Welzijn op tel: 070 304 73 40
Vragen naar Kees Pinster
e-mail: kpinster@voorwelzijn.nl
of Roni Groeneweg
e-mail rgroeneweg@voorwelzijn.nl
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Postkantoor Theresiastraat wordt ING Bank
Door Adriaan Pels
Het staat vast dat door de scheiding
van de Postbank en TNT Post ook
het postkantoor in de Theresiastraat
in zijn huidige vorm zal verdwijnen.
Wanneer is nog niet bekend; in elk
geval in de periode begin 2009 tot
eind 2012. Maar na de sluiting zal
men als Postbankklant voor bankzaken – geld storten, opnemen en
versturen, een bankpas ophalen, et
cetera – toch nog op hetzelfde adres
terecht kunnen. Want hier komt een
nieuwe vestiging van ING Bank,
waarin de Postbank is opgegaan.

stukken wordt door TNT Post ondergebracht in supermarkten en buurtwinkels.Woordvoerder Floris Sterk van
Postkantoren BV wil echter graag benadrukken dat de sluiting van het postkantoor in de Theresiastraat pas dan aan
de orde zal komen, als in de omgeving
voldoende dienstverleningspunten van
TNT Post zullen zijn gevestigd en het
ING-kantoor operationeel is.

Blauw wordt oranje
Vanaf 2009 zal de blauwe leeuw uit
het Nederlandse straatbeeld verdwijnen. Volgens ING-directielid Bart
De verkoop van postzegels, de afhan- Schlatmann worden de Postbankklandeling van pakketten en aangetekende ten daar niet slechter van. “Voor de

nog 250 in bedrijf zijnde postkantoren
komen in de jaren vanaf 2009 283 vernieuwde, laagdrempelige ING-kantoren in de plaats, die ook ’s avonds en
in het weekend open zullen zijn. Daarnaast kan men voor kasdiensten en servicehandelingen ook nog steeds terecht
bij de 550 bestaande verkooppunten
in winkels, zoals Bruna.”Yme Pasma,
directeur TNT Post, wijst erop dat een
groot deel van zijn klanten al de weg
naar supermarkten en buurtwinkels
hebben gevonden voor het kopen van
postzegels. “Die service gaan wij uitbreiden en de ruim 1850 verkooppunten van TNT Post in winkels zullen met
minimaal 750 toenemen.”

Hoe komen onze straten aan hun namen?
Door Marianne van Raaij
Straatnamen kwamen spontaan
voort uit het aanzien van deze
plek of de functie die de gebouwen die er stonden hadden. Dat
veranderde toen de industrie opkwam en arbeiders aantrok of,
zoals in Den Haag het Rijk der
Nederland ministeries en kantoren stichtte waar ’s Lands zaken
geregeld werden. De ambtenaren
moesten ook wonen en de stad
breidde zich snel uit. Gevolg: veel
nieuwe wijken en straten die een
naam moesten hebben.

naamgeving in handen hadden
noemden het naar wat er stond.
Dat dat tot wildgroei kon leiden
zie je aan de Koningin Emmaplein,
Emmapark, Emmastraat, Wilhelminastraat, Adelheidstraat en Theresiastraat: allemaal vernoemd naar
Koningin Regentes Emma.

Later nam de gemeente de naamgeving op zich en bracht er een systeem in. Wijken kregen ieder een
thema en dan vooral van beroemde
landgenoten uit de vaderlandse geschiedenis: Schilders, Zeehelden,
Geuzen, Staatslieden. Pas toen de
Lange tijd ging dat voor de vuist vaderlandse geschiedenis uitgeput
weg. Bouwondernemers die de was kwamen de vogels, de vruch-

ten, bomen en de plaatsnamen aan
de beurt zodat je aan de straatnaam
direct kon zien waar die lag. Daarbij
kreeg elke straat het nu nog gehanteerde blauwwitte naambordje. Zo
konden hulpdiensten, maar ook de
gewone Hagenaar makkelijker hun
weg vinden in de zich steeds meer
uitbreidende stad.
Om alvast één misverstand op te
ruimen: de Laan van Nieuw Oost
-Indië heet niet naar de voormalige
kolonie, maar is de naam van een
herberg die in de 17e eeuw lag op
de plek waar deze laan de Bezuidenhoutseweg kruist. Wordt vervolgd!

advertentie

DLAB< 9D .%1)() OADD=F :=G=>=F=F 

!JABH FM B= C9FK :AB .9=COGF<GN=J=FA?AF? !Q=GF? ,Q= 

,OCATIE $IAMANTHORST  -ARIAHOEVE
'A VOOR MEER INFO NAAR
WWWTAEKWONDO DENHAAGNL OF
BEL MET   

$%.

$OE GEHEEL VRIJBLIJVEND EEN KEER MEE BIJ
ÏÏN VAN ONZE TRAININGEN
/NZE PROFESSIONELE TRAINERS OLV %D "OERS
E DAN LATEN JE GRAAG KENNISMAKEN MET
DEZE VEELZIJDIGE SPORT )EDEREEN IS WELKOM
VAN BEGINNERS TOT GEVORDERDEN

(

!!

'

04

WIJKNIEUWS

nummer 13 - oktober 2008

Een jarige wijkbibliotheek
Vrijdag 26 september bestaat bibliotheek Haagse Hout 30 jaar!
Door Marieke Willemsen
Precies dertig jaar geleden opende de toenmalige wethouder van
Volkshuisvesting, Jeugd, Sport
en Recreatie de heer P. Vink Bibliotheek Bezuidenhout aan de
Theresiastraat. In 2001 werd de
bibliotheek verbouwd en uitgebreid met als resultaat een lichte
moderne vestiging (met een telematicacentrum) en kreeg als
naam Bibliotheek Haagse Hout.
De bibliotheek werd daarmee de
wijkbibliotheek voor Mariahoeve
en Bezuidenhout.
Om dit te vieren had bibliotheek
Haagse Hout op vrijdag 26 september jl. al zijn leden, bezoekers en
bewoners van Mariahoeve en Bezuidenhout een kopje koffie of thee
met wat lekkers klaarstaan.
Presentatie programma
Ook presenteerde de bibliotheek
tegelijkertijd met haar 30-jarige
bestaan een gevarieerd activiteitenprogramma voor het komende jaar.
Alvast een paar van deze activiteiten op een rij:

Bibliotheek Haagse Hout

Nederland leest
Dit jaar is de derde editie van
Nederland leest. Van 17 oktober t/m
14 november ontvangen leden van
de bibliotheek het cadeautje ‘Twee
vrouwen’ van Harry Mulisch, de beroemdste schrijver van Nederland.

Op vrijdagavond 14 november van
19.30 tot 21.30 uur is er in bibliotheek Haagse Hout een slotavond
met muziek, een hapje en een
drankje waarin we met elkaar in gesprek gaan over het boek van Harry
Mulisch. Gespreksleider is Marjan
Exposities en verzamelingen
Overdijk, Neerlandica en ouddocenDe bibliotheek geeft wijkbewoners te aan het Johan de Witt gymnasium
de mogelijkheid om hun verzame- te Dordrecht. Momenteel begeleidt
lingen, schilderijen en foto’s te ex- zij Leeskringen in de bibliotheken
poseren.
Benoordenhout, Haagse Hout en
Scheveningen.
Internetcursussen voor senioren
De bibliotheek spant zich al jaren Kinderboekenweek
in om internet voor alle Haagse Woensdag 1 oktober tot en met zaburgers beschikbaar te maken. Zo terdag 11 oktober vindt dit jaar de
ook bibliotheek Haagse Hout. Dit 54e Kinderboekenweek plaats. Dit
doen zij door middel van het tele- jaar staat geheel in het teken van de
maticacentrum en internetcursus- poëzie en heeft als motto “Van rijm
sen. Tijdens de cursussen leren de tot rap”.
deelnemers over het gebruik van de Ook dit jaar zullen veel groepen van
computer en de geheimen van het basisscholen uit Mariahoeve en Beinternet.
zuidenhout de in thema versierde

bibliotheek bezoeken. Daarnaast
lezen we op woensdagmiddag 1 en
8 oktober (tussen 14:00 en 15:00)
voor uit bekroonde boeken.
De Betovering
In de herfstvakantie is er, in het kader van het festival De Betovering,
op vrijdag 24 oktober tussen 15:00
en 16:00 een boeiend muziektheater
in de bibliotheek. De voorstelling
heet Midzomernachtsdroom en het
wordt gespeeld door Serge Bosman.
Kinderen vanaf 7 jaar kunnen zich
hier gratis voor opgeven.
Openingstijden
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag		

11:00 - 20:00 uur
11:00 - 17:00 uur
11:00 - 17:00 uur
11:00 - 17:00 uur
11:00 - 17:00 uur
11:00 - 16:00 uur

zondag		

gesloten

Tip: de bibliotheek sluit op een vast
tijdstip. Enkele minuten voor sluitingstijd kunt u daarom alleen nog boeken
retourneren.
Bibliotheek Haagse Hout
Theresiastraat 195
2593 AJ Den Haag
tel: 070 - 3850579
www.bibliotheekdenhaag.nl
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Algemene Bewonersvergadering
Op 27 oktober a.s. organiseert het bestuur van het Wijkberaad Bezuidenhout de jaarlijks terugkerende Algemene Bewonersvergadering. Tijdens deze
avond geeft het bestuur uitleg over de
gang van zaken binnen het wijkberaad
en vertellen vertegenwoordigers van
de aangesloten werkgroepen waar zij
mee bezig zijn. Ook bewoners kunnen
hun zegje doen. Heeft u vragen over
uw buurt of opmerkingen en suggesties

voor de verbetering van uw leefomgeving, kom dan naar deze avond.
Onder voorbehoud
Het is de bedoeling om op deze avond
het thema ‘cultuur’in de wijk’ te behandelen. Denk hierbij aan de plannen om
het conservatorium te verplaatsen, of
aan de kunstwerken in de wijk, de haagse bosconcerten, enz. Een en ander zal
met en door de cultuurmakelaar van de

gemeente Den Haag worden besproken.
Let op de nadere aankondiging hierover
op onze website www.bezuidenhout.nl
of in de dag- of weekbladen.
De bewonersavond wordt gehouden in het
Wijk- en dienstencentrum Bezuidenhout
aan de Johannes Camphuysstraat 25.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Aanvang
vergadering: 20.00 uur

Berichten van de wijkagent
Veilig wonen in een veilige wijk is
belangrijk. Daarom is er afgelopen
zomer al in Bezuidenhout-West een
woninginbraakpreventie-actie gehouden. De vrijwilligers van de Buurtpreventie Bezuidenhout-West beoordeelden samen met de politie van bureau
Overbosch alle voordeuren in de Van
de Boschstraat, Schenkkade en Volkerakstraat op inbraakgevoeligheid.
Bij een aantal woningen kon de voordeur beter beveiligd worden tegen woninginbraak. Hier werd aangebeld en
kregen de bewoners tips over mogelijke
verbeteringen. Bij woningen waarvan
de bewoners niet thuis waren is een informatiepakket achtergelaten.
Het doel van de actie was bewoners
alert te maken op verbeteringen op het
gebied van de beveiliging van hun woning. Door het nemen van (vaak eenvoudige) maatregelen kunt u de kans
op woninginbraak namelijk aanzienlijk
verminderen.
Als bewoner kunt u zelf veel doen om uw
woning extra te beveiligen tegen inbraak.
Enkele voorbeelden:
Draai de deuren van uw woning op het
nachtslot als u de woning verlaat, juist
ook overdag;
Sluit uw ramen als u de woning verlaat;
Breng verlichting aan in uw portiek;
Plaats goedgekeurd hang- en sluitwerk.
Voor meer informatie over beveiliging van
uw woning: kijk dan op www.politie.nl.

Veel bewoners reageerden enthousiast op deze inbraakpreventie-actie. De
vrijwilligers van de buurtpreventie en
wijkagent Hans van der Linde kijken
dan ook terug op een geslaagde actie.
M-Meldingen
Ook is er weer sprake van het ontmantelen van hennepkwekerijen in de
wijk. De gemeente Den Haag geeft aan
de aanpak hiervan een hoge prioriteit.
Handig om als bewoner tg te weten is
dat u via de zogenaamde M-lijn van
politie Haaglanden melding hiervan
kunnen maken. Zo kunt u anoniem
klikken over mogelijke hennepkwekerijen, zonder daarbij slachtoffer te
worden van repressailles. “Dit komen
wij als politie namelijk weleens tegen”, aldus wijkagent Van der Linde.

van 187,50 euro presenteerde. Omdat de
buurtbewoner niet zoveel geld in huis
had, zijn zij samen geld gaan opnemen
bij een pinautomaat. De buurtbewoner
vond het toch wel een raar voorval en
heeft later contact opgenomen met de
politie via de M-lijn.

Babbeltrucs: wat kun u er aan doen?
De politie waarschuwt met nadruk voor
deze vorm van criminaliteit. Veel mensen denken dat dit “hen niet zal overkomen’’. Toch loopt iedereen, jong en oud,
de kans om het slachtoffer te worden
van een babbeltruc.
Het is dus zaak goed op te letten als u
wordt aangesproken door een onbekende. Het advies is dan ook om niet zomaar
een onbekende in de woning toe te laten.
Vraag om legitimatie en controleer dat.
Laat de onbekende tijdens de controle
Het M-Melding telefoonnummer is buiten staan en doe of laat de voordeur
bereikbaar via tel: 0800-7000. U krijgt dicht. Bel altijd de politie bij onraad, ook
dan een medewerker van M. aan de als ze niet bij u binnen zijn geweest.
telefoon. Deze medewerker vraagt zoveel mogelijk feiten. De medewerker Bewaar geen grote contante geldbedravan M-lijn beoordeelt of de informatie gen thuis en geef nooit uw pincode af.
die u geeft relevant en concreet genoeg Ook niet als iemand van de ‘bank’ of de
is om aan collega’s door te geven. Als ‘politie’ belt of voor uw deur staat. Geen
dat niet het geval is, wordt dat direct enkele officiële instantie zal u ooit om
tegen u gezegd.
uw pincode vragen. Die code is namelijk
alleen voor u. Vraag, als u het niet verEen concreet voorbeeld van het ano- trouwt, of ze op een ander moment terug
niem melden: een 80-jarige buurtbe- willen komen. Probeer zo snel mogelijk
woner op de Cornelis van der Lijnstraat op te schrijven hoe de mensen eruit zakreeg afgelopen zomer bezoek van gen die bij u aan de deur zijn geweest
een onbekende man, die vertelde dat en bel onmiddellijk de politie, ook als ze
hij de kachel kwam schoonmaken. Dit niet bij u binnen zijn geweest. Het teledeed de man, waarna hij een rekening foonnummer is 0900-8844.

ADVERTENTIES
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INA’S EXCLUSIEVE MODE
NU OOK IN BEZUIDENHOUT!
Bij Ina’S Exclusieve Mode is elke klant speciaal.
Wensen worden vertaald naar persoonlijk
kledingadvies. Van sportief tot chic gekleed.
De wisselende collecties zijn eigentijds, draagbaar,
goed te combineren en bijzonder. Verkrijgbaar van
kledingmaat 36 tot 48 met bijpassende schoenen en
accessoires. Kortom voor ieder wat wils!
Naast de vele exclusieve merken, hebben wij ook
ons eigen label: Ina’S mode.
Onze vriendelijke prijzen met veel combinatiemogelijkheden maken uw kledingkeuze eenvoudiger.
Kom ook eens langs bij Ina’S Exclusieve Mode.
Wij heten u van harte welkom op dinsdag t/m
zaterdag van 10.00-17.30 uur.
Graag tot ziens in een van onze filialen!
Theresiastraat 26
Thomsonplein 12
Deltaplein 509 (Kijkduin)
Ina’S Exclusieve Mode
www.inasmode.nl
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Wist u dat...
CIPO dringend op zoek is naar vrijwilligers voor de voorleesestafette? Het gaat
om voorlezen voor groepen ouderen in de
periode van 17 oktober tot 17 november.
De vrijwilligers krijgen een masterclass,
zodat ze goed voorbereid voor de groep
staan.
www.cipo.org www.vraagwijzerdenhaag.nl
Stadsboerderij Reigershof wordt verplaatst? Voor een nieuwe locatie heeft
men het oog laten vallen op het Noordelijke
deel van de Vlaskamp. Met een enquête is
omwonenden en andere betrokkenen hierover naar hun mening gevraagd. Een dezer
dagen wordt de presentatie van de uitslag
daarvan verwacht.
De tramsporen in het gedeelte tussen
de Schenkkade en het NS-spoorviaduct
van september t/m 19 december worden
vervangen? Gelijktijdig wordt het asfalt in
de rijbaan vernieuwd. De werkzaamheden
beginnen op 1 september en duren tot
19 december. Het werk wordt gefaseerd
uitgevoerd.
Op 6 oktober a.s. het Voorburgs opera
koor op uitnodiging van de Uitgaansgroep Haagse Hout in WDC Bezuidenhout optreedt?
Het Overboschcollege gaat verhuizen?
Vanaf deze maand starten ze op de Diamanthort.
Het boek met verhalen en foto’s en de
luister-cd Vergissingsbombardement
waarin (oud-)Bezuidenhouters zelf over
hun geschiedenis vertellen te koop is bij
Bibliotheek Haagse Hout?
Op het Stuyvesantplein een aantal afvalcontainers, die het zicht belemmerden
op het verkeer zijn verplaatst naar een
plaats midden op het plein? Dit nadat de
gemeente een aantal meldingen had gekregen over de plaats van de containers.
Wethouder Norder een spreekuur
heeft? Wilt u meer informatie en wilt u een
afspraak maken, neem dan contact op met
het secretariaat van wethouder Norder
tel: 3532852 of 3532966.
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)

Door Buurtvrouw Marianne
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Restanten

Zoals iedereen heb ik servies. Glas natuurlijk: borrelkelkje, wijnglas, melktumbler en
bierpul. Daarnaast aardewerk: soepkommen, mokken, borden, schalen, schotels, kopjes en nog zo wat. Bonus: een stenen keukenvloer. Extra bonus: een granieten gang.
Zomerbonus: een granieten terras. Wie ook over deze extra’s beschikt kent het: makkelijk schoon te houden (zoals mijn moeder riep toen ze het nieuwe adres kwam keuren)
maar fataal voor breekbare waar. Je kunt het als spreuk op een wandtegel zetten: alles
wat valt breekt. Kukelt er wat van de stapel op je dienblad dan kun je ongezien stoffer
en blik pakken.Heb je ook nog katten die, ondanks alle kittekat juist op het aanrecht
hun jachtinstinct willen uitleven. Plus altijd wel een kennis die bij de barbecue vertelt
hoe breed de baai was of hoe enorm de schotels paella.
Geen ramp – niks erfstukken, wedgwood of kristal. Blokker zit in de Theresiastraat:
we kopen gewoon weer bij. Maar helaas: die glazen, die borden zijn “uit het assortiment”. Dus kom je thuis met zes (minder verkopen ze niet) andere glazen of andere
borden. Kortom het wordt een rommeltje met je servies.
Weeskinderen – zo noemde een kennis van mij die eenzame overblijfsels. Maar wat
er mee te doen, als je ze eigenlijk nooit meer gebruikt? Voor allerlei welvaartsresten
zijn er adressen: het Leger des Heils, de Kringloopwinkel of het asielzoekersgezin dat
mijn zus geadopteerd heeft. Die kun je allemaal blij maken met je oude bankstel, kleren waar je uitgegroeid bent, zelfs de antieke tv. Voor boeken waarvan je je afvraagt
waarom je ze ooit hebt gekocht is het internet. Oud papier kun je sowieso in de milieubak kwijt. Flessen gaan uiteraard in de flessenbak, en afgedragen schoenen, T-shirts
etc. dump ik in een bak bij mijn moeder in de buurt. Hier schijnen ze poetslappen en
voordeurmatten van te maken – prettig voor je geweten, dat al zo lijdt onder alle plastic bij Albert Heijn.
Blijven die eenzame restanten, maar ook de goedbedoelde cadeaus die je hartelijk in
ontvangst neemt – maar eigenlijk afgrijselijk vind en je kasten puilen al uit
Mooie plant maar brrr, wat een pot. Hongaars sierbord – van de groep die je rondgeleid hebt – en een Fins idem dito. En dan is er ook nog het spiegeltje van de voormalige
bewoners dat je als overbodig in de schuur hebt gedeponeerd.
Weggooien mag niet: het Milieu en de Derde Wereld en de Ozonlaag. Op Koninginnedag met een tapijtje buiten gaan zitten? Niet zo’n succes in Den Haag en van Amsterdamse kennissen hoorde ik al dat je, vanwege het enorme aanbod, ook niks meer
kwijtraakt. Plezierig: bij mijn wekelijkse gang naar de glasbak zie ik glazen platen
staan. Hoera! Ik moet nog wat opnieuw inlijsten – er viel wat van de muur toen de
buren fors verbouwden. De week erna vind ik een prachtige glazen weckpot, en daarna
twee schitterende boeken over wilde dieren. (naar mijn neefje.) Hierdoor geïnspireerd
zet ik het apparaat waarmee je een aangebroken fles wijn op tafel kunt poneren ( nooit
gebruikt)op de bak. Het is binnen een uur weg. Ook alle souvenirbordjes zijn snel vertrokken, evenals de eenzame exemplaren van mijn glasservies.
Was ik optimistisch over deze nieuwe manier van welvaartsresten delen – in het AD las
ik dat de Gemeente Den Haag er paal en perk aan wil gaan stellen: het is rommelig,
slordig, past niet in het straatbeeld etc. Begrijpen die ambtenaren daar hun doelgroep
wel? Wij maken helemaal geen troep – we zoeken een aardige manier om van overbodige spullen af te komen. Zou je als wethouder, gemeenteraadslid of eenvoudige
ambtenaar aan het denken moeten zetten.De eeuwige gang naar de supermarkt – plus
papier en glas lozen – is er wat leuker, spannender van geworden: even kijken of
iemand mijn spullen heeft meegenomen en goh, daar staat zo’n groot bord waar je
taart op kunt presenteren. (Het mijne heeft de laatste verjaardag en de kennismaking
met de keukenvloer niet overleefd.) Van een vriendin hoor dat ze er haar detectives
loost want die lees je toch maar een keer. In ruil trof ze een prima werkend koffiezetapparaat. Kortom, nog niets gemerkt van een strenge milieupolitie die op de loer ligt
bij de glas- en papierbakken om bekeuringen uit te delen, en zet daar dus nog steeds
mijn welvaartsresten neer. Aldus: doe hetzelfde. Wij, gewone Hagenaars, hebben dat
uitgevonden en uitgewerkt. Niet zeuren gemeente.
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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 12 was voor bewoners een moeilijk te herkennen detail. Het
ging om een detail van de gevelversiering die op de gebouwen boven de Fortis Bank en
de winkels aan de Laan van NOI te vinden is. Maar een klein aantal bewoners had de
juiste oplossing.
Na loting is de volgende winnaar uit de bus gekomen: M.CH.J. Toneman.
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.
Waar bevindt zich dit detail?...

CULTUURAGENDA BEZUIDENHOUT
Door Marieke Willemsen & Leon Smet

Penningmeester gezocht

voor het bestuur van het wijkberaad Bezuidenhout.

De vakantietijd is voorbij dat betekent nieuwe cursussen en culturele activiteiten. En
kunt u weer genieten van cultuur in de wijk.
Christus Triomfatorkerk
Zoals altijd kunt u hier elke 2e en 4e donderdag van de maand luisteren naar concerten
van studenten van het Koninklijk Conservatorium. Aanvang 12.30 uur; toegang gratis.
Voor meer informatie zie: www.koncon.nl
Op zondag 5 oktober a.s. wordt in een speciale dienst om 15.00 uur ds. Berit BootsmaGerritsen uit Amsterdam bevestigd als wijkpredikante van de Christus Triumfatorkerk.
In verband hiermee vervalt deze zondag de reguliere zondagdienst (om 10.00 uur).
Biblbiotheek Haagse Hout
Kinderboekenweek in bibliotheek Haagse Hout. Daarnaast lezen ze op woensdagmiddag
1 en 8 oktober (tussen 14:00 en 15:00) voor uit bekroonde boeken.
Op vrijdag 24 oktober tussen 15:00 en 16:00 een boeiend muziektheater in bibliotheek
Haagse Hout. De voorstelling heet Midzomernachtsdroom en het wordt gespeeld door
Serge Bosman. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen zich hier gratis voor opgeven.
In Gallery Art Korner aan de Bezuidenhoutseweg worden verschillende exposities
gehouden gericht op niet-westerse culturen. In de maanden oktober/November zal een
speciale tentoonstelling worden gehouden “Marius Bauer, back in The Hague”.
Bauer (1867-1932) is Nederland’s bekendste orientalist.
De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met de “Bauer Documentation
Foundation”, welke onlangs de “Bauer Collection of the late Mr George Neven” heeft
aangeschaft. Voor meer informatie zie: www.galleryartkorner.nl
Hebt u tips of organiseert u zelf een culturele activiteit in de wijk, laat het ons dan even
per email weten!
advertentie

Ben jij nieuwsgierig?

Dan is de redactie op zoek naar jou!
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

Een leuke en voor de wijk ook zeer waardevolle
functie waarin je niet alleen kennis kunt nemen
van alle zaken die in onze wijk spelen, maar
waarin je ook in contact komt met gemeentelijke
instellingen, fondsen, de wijkkrant en heel veel
andere vrijwilligers met leuke ideeën.
Gemiddeld ben je hieraan 1 tot 1,5 uur per
week kwijt. Dat valt dus reuze mee. Het
volgen van een korte cursus behoort tot de
mogelijkheden.
Meer info via Harold Thijssen, tel.nr. 3855163
of per e-mail: har100@zonnet.nl
COLOFON
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