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Op 15 augustus 1909 was het dan
zover. In restaurant “HOF VAN
BERLIJN” in de Papestraat werd
de fusie gesloten. Een fusie tussen
het op 3 maart 1901 opgerichte
VOORWAARTS en het op
1 oktober 1905 opgerichte U.D.
Door Adriaan Pels
De nieuwe club VUC startte met 61
werkende leden en ging spelen op
een veld (weiland) bij de boerderij

van Pex. Ingeschreven werd met
1 elftal in de NVB en 3 elftallen
in de HVB. Voor aanvang van de
wedstrijden moesten de koeien
worden verjaagd.
Nu 100 jaar later viert VUC haar
honderd jarig bestaan. Dit met tal
van evenementen in het kader van
de viering. Zo speelt VUC 1 op
zaterdag 29 augustus tegen een
team van oud-internationals, dat
vele bekende namen telt.
Lees verder op pagina 3.

Wist u dat..?

Swingende afsluiting zomerseizoen in het Haagse Bos

Column: Blessuretijd

Op zondag 30 augustus biedt
Culturalis weer een verrassend
programma voor jong en oud. Er
is een vol programma met muziek.
Voor de kinderen zijn er tal van
activiteiten, zoals knutselen bij
Sandra’s Feestkisten. Daarnaast
kunnen zij zich vermaken met
allerlei
kinderspelen,
onder
begeleiding van Culturalis. Naast
de Walther Boerweide is er ook nog
een vaste speeltuin.

P8: CULTUUR & INFO
Cultuuragenda
Oog voor Detail
Colofon
advertentie

De locatie is de Walther Boerweide
in het Haagse Bos. Neem hiervoor
de ingang ter hoogte van de
Bezuidenhoutseweg nummer 7478. Aanvang is om 13.30 uur en het
duurt tot 17.30 uur en de toegang
is helemaal gratis. Mis het concert
niet en geniet samen met vrienden,
familie, bekenden en onbekenden
van een dag vol entertainment
midden in de natuur!

Lees verder bij rubriek de
Cultuuragenda op de achterpagina
of kijk voor meer informatie op:
www.culturalis.nl

Graffitiproject Schenk
(Vincent van Gogh)tunnel
In de vorige editie schreef de
redactie al over het Graffitiproject
met Van Gogh als inspiratiebron.
Een concreet resultaat kunt u
bewonderen op de website van
YouTube: http://www.youtube.com/
watch?v=WXEjBPO3aa0
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HISTORISCHE LANTAARNPALEN TERUG IN BEZUIDENHOUT-MIDDEN
Oude Haagse lantaarnpalen ver- stemming gegeven.
fraaien inmiddels in vijf straten Alleen de Louise de Colignystraat
is te breed; deze krijgt geen oude
het straatbeeld in de wijk.
Haagse lantaarnpalen maar BerlageDit dankzij eigen initiatief en een palen. Er komen straks in totaal 181
plan waarmee enkele bewoners uit Haagse palen en 31 Berlagepalen.
de Van Imhoffstraat zelf naar de
stadsdeeldirecteur Tineke Hooiveld Mocht er nog meer vraag zijn naar
zijn gestapt. Zij was bereid financi- lantaarnpalen: bekijk welke masten
eel aan de uitbreiding van de palen aan vervanging toe zijn en neem
mee te werken. Daarom is vervol- contact op met de afdeling Openbagens de afdeling Openbare Verlich- re Verlichting gemeente Den Haag.
ting van de gemeente benaderd en Kijk ook eens op de website:
is het plan verder uitgewerkt. Wet- www.hoehoortdenhaag.nl.
houder Norder heeft daarvoor toe-

NUTSSCHOOL BEZUIDENHOUT 80 JAAR JONG
Volgend schooljaar bestaat de
Nutsschool Bezuidenhout aan
de Merkusstraat 80 jaar! Bij dit
mooie moment wordt in de maand
september 2009 stilgestaan met
een feest voor de kinderen, die op
dat moment de school bezoeken.
Door El Hoek
Ook aan alle oud-leerlingen wordt
gedacht. Noteer maar alvast in uw
agenda: op zaterdag 24 april 2010
zal er een grote reünie worden
gehouden.
Na de zomervakantie wordt er nog
actiever geworven en kan men
zich via de website van de school

Het schoolplein van de Nutsschool
aanmelden voor deze reünie. In de
Foto: Nutsschool
volgende Bezuidenhout Nieuws zal
verdere informatie verschijnen.
Ziet u nog leerlingen van uw oude Zie voor meer informatie:
www.nutsschoolbezuidenhout.nl
klas? Neem dan contact op.

CURSUSAANBOD IN BEZUIDENHOUT
Stichting Vóór Welzijn heeft komend seizoen een zeer gevarieerd aanbod aan cursussen voor jong en
oud op allerlei gebieden. U kunt zich aanmelden via de website www.voorwelzijn.nl of een inschrijfkaart
invullen, die verkrijgbaar is bij WDC Bezuidenhout.
Buurtcentrum De Nieuwe School
Jongeren: Maak er een band van, Bandcoaching.
Volwassenen: Maak er een band van., Italiaans koken,
Indonesisch koken, Tai Chi.
Ouderen: Meer bewegen voor ouderen: Country line
dance.

Cursussen Buurtcentrum Bezuidenhout
Spaans voor beginners en gevorderden
Frans voor beginners en gevorderden
Engels conversatie
Nederlands op twee niveaus
Mandalatekenen

Overige bewegingscursussen voor Senioren:
Senior Actief in het gebouw van de Nutsschool
Meer bewegen voor ouderen in Overbosch

Voor meer informatie belt u 070 - 304 73 60
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EEN EEUWFEEST MET EEN DOMPERTJE
Vele Bezuidenhouters kunnen zich
een leven zonder de voetbalvereniging
VUC niet voorstellen. Wat is een
winterse zondag zonder op het veld
aan Het Kleine Loo te zijn geweest.
Dit jaar heeft de club extra aandacht
van de trouwe aanhangers. In de
eerste plaats door het honderdjarige
bestaan. Maar ook door een sportieve
tegenvaller: zowel het eerste als het
tweede elftal is gedegradeerd. Een
schaduw op het eeuwfeest, maar
dat zal de pret niet drukken. Rond
15 augustus wordt het jubileum op
verscheidene manieren gevierd.

Koos van Gelder, Jan Holleman, Bob
Stam en Koos van der Wildt speelden
ook in het Nederlands elftal en de lijst
vermeldt verder Tom de Graef, Tinus
Osendorp, Cees Mol, Bobby Vosmaer
en Wout Ruisch.
In 1975 promoveerde de club naar de
hoofdklasse, waarin tot 1984 gespeeld
werd. In 2006 was de terugkeer op
het hoogste amateurniveau: zondag
hoofdklasse A.

Door Adriaan Pels
Eigenlijk begint voor het Bezuidenhout
de geschiedenis van VUC pas in 1930.
Toen kwam de club, na een zwerftocht
langs koeienweides in Den Haag-West,
Rijswijk en Voorburg en ten slotte een
echt voetbalveld in Loosduinen naar de
Schenkkade. Daar verrees, op de plaats
waar later Siemens zich zou vestigen,
een houten stadion, met lichtmasten
(de eerste installatie in Europa waarbij
een volledige wedstrijd kon worden
gespeeld) en vier velden. Een voor
die tijd fraaie accommodatie, die het
Nederlands elftal vaak koos voor
alle trainingen en oefenwedstrijden.
Zo debuteerde op dit VUC-veld in
1946 de later bekende international
en profvoetballer Faas Wilkes in het
Nederlands elftal. Zijn contract met
Inter Milaan voor 60.000 gulden per
jaar was de eerste echte grote transfer
van een Nederlandse voetballer naar
een buitenlandse topclub.

met het aangename verenigen) die 15
augustus 1909 fuseerden. De nieuwe
club telde 61 leden en speelde met één
elftal in de 2e klasse van de Nederlandse
Voetbal Bond en drie in de Haagse
Voetbal Bond.
De meest roemruchte jaren begonnen
in 1938. Een hoogtepunt werd
beleefd in het seizoen 1943-1944,
toen VUC afdelingskampioen werd.
De beslissingswedstrijd om het
kampioenschap van Nederland was
tegen De Volewijckers; thuis werd met
2-0 gewonnen van de Amsterdamse
ploeg maar in de uitwedstrijd in het
Olympisch Stadion werd het 5-1.
Bertus de Harder
De nederlaag werd toegeschreven aan
het negatieve optreden van linksbuiten
Bertus de Harder, de later befaamde
international en prof in Frankrijk. De
Harder dwarsboomde de match en het
gerucht ging dat hij zou zijn omgekocht.
Ook werd beweerd dat hij boos zou
zijn geweest, omdat het bestuur drie
prominente spelers ‘om disciplinaire
redenen’ geschorst had, waardoor het
elftal verzwakt moest aantreden. Wat
er ook van waar is, door zijn negatieve
inzet kon VUC geen aanvallende acties
ontplooien en – toentertijd was het
nog niet mogelijk spelers te wisselen
– verloor zo de wedstrijd en het
kampioenschap.

Helaas verwoestte het historische
bombardement op 3 maart 1945 ook
veel van het complex en in 1948
brandde het overgebleven deel van
de houten hoofdtribune af. De daarop
geplaatste nieuwbouw verhuisde in
1968, naar Het Kleine Loo naar de
daar aangelegde nieuwe sportvelden.
De huidige, unieke locatie, ligt op de
grens van de wijken Bezuidenhout
en Mariahoeve, te midden van de
bewoners. Een plaats waar de vele
naar de rand van de stad verbannen
verenigingen jaloers op zijn.
In het tijdens de voor 15 augustus
geplande grote reünie te presenteren
Voorwaarts Utile Dulcis Combinatie jubileumboek wordt ruim aandacht
De naam VUC is samengesteld geschonken aan deze geschiedenis.
uit de beginletters van de Haagse
voetbalverenigingen Voorwaarts en De Harder was niet de enige prominente
Utile Dulci (wat betekent het nuttige speler in de honderdjarige geschiedenis.

En nu dan een dubbele degradatie.
Kwalitatief kwamen we dit seizoen te
kort, maar ook een waslijst blessures
speelde een rol, aldus de clubkronieker.
Volgend seizoen meedoen in de top
van de 1e klasse, voegde hij daar
aanmoedigend aan toe.
Cricket, honkbal en softbal
Omdat het bestuur vond dat de
leden ook in de zomermaanden een
sport moest hebben, werd in 1928
een cricketafdeling opgericht. Door
verminderde interesse wordt er nu
geen cricket meer gespeeld. Wel deden
andere zomersporten hun intrede: in
1956 is honkbal geïntroduceerd, met
als beste resultaat het bereiken van de
overgangsklasse, de in Nederland een
na hoogste klasse. Sinds 1971 kun je
bij VUC ook softballen; het eerste team
speelt in de hoofdklasse.
Maar net zoals bij het voetbal wisselden
ook bij de zomersporten de ‘ups en
downs’ elkaar af.
(Bron: Haags Gemeentearchief, met
medewerking van Rob Wursten.)
In het kader van VUC 100 JAAR is
er zondag 16 augustus een toernooi
om de Residentiebokaal tussen
HBS, HVV, Quick en VUC. Samen
goed voor ruim 400 jaar Haags
amateurvoetbal.
Zondag 23 augustus wordt sinds
dik twintig jaar weer gecricket op
het VUC-complex. Oud-cricketers
zijn uitgenodigd, maar iedereen die
deze sport wel eens wil beoefenen
kan zich aanmelden (mail naar:
ruud-ackermann@zonnet.nl).
De feestelijke gebeurtenis begint
om 13.00 uur.
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BERICHTEN VAN DE WIJKAGENT
Heel belangrijk vindt Hans van
der Linde, wijkagent in het werkgebied van het Haagse Hout, dat
recentelijk SMS-alert is ingevoerd in Bezuidenhout-West. Het
is de bedoeling dat dit project van
hieruit kan uitwaaieren over het
gehele werkgebied van bureau
Overbosch en in de komende tijd
ook kan worden ingevoerd in de
andere delen van Bezuidenhout,
alsook in het Benoordenhout en
Mariahoeve.
Door Nike van der Wenden
Invoering SMS-alert
Met SMS-alert kunnen wijk-bewoners de politie helpen bij het
opsporen van verdachten of het terugvinden van vermiste mensen en
gestolen voertuigen. Via een sms’je
op hun mobiel lezen ze wat er
speelt. ”Het oplossingspercentage
is hierdoor heel hoog te noemen”,
meldt wijkagent Van der Linde,
“maar het gaat hierbij wel om ernstige zaken”. Gedacht kan worden
aan een kind dat vermist wordt, een
inbreker die in de buurt rondloopt
of een oplichter die aan het werk is.
Het is dan belangrijk een goed signalement van de dader op te geven.
“Let naast kleding, ook op tassen,
vervoermiddelen maar vooral op
kenmerken die niet gemakkelijk te
veranderen zijn, zoals huidskleur,
kleur van de ogen, haardracht, an-

dere gelaatskenmerken e.d.”, raadt
de wijkagent aan.
Vooroordeel
De criminaliteit in onze wijk is niet
verontrustend, maar alertheid is
altijd geboden.‘In een wijk als de
onze komen hennepkwekerijen niet
voor’ is een vooroordeel. Het kan
overal voorkomen en is vaak moeilijk te herkennen. Men kan soms
een wietgeur ruiken of er kan zomaar wateroverlast ontstaan. Soms
lijken panden onbewoond terwijl er
plotseling bewoners met veel volle
vuilniszakken het pand uitkomen.
(‘Oogsttijd’!) Belangrijk is wanneer
het gaat om een mogelijke hennepkwekerij de politie hiervan op de
hoogte te stellen. Wilt u dit anoniem
doen, maak dan gebruik van de zogenaamde M-lijn.
‘Criminelen hebben het vooral op
ouderen gemunt’ is ook een vooroordeel, maar gaat in deze wijk toch
min of meer op. Vaak kan men van
buitenaf aan de vitrages en potjes
met planten voor de ramen al zien
dat daar ouderen wonen. Dieven en
mensen die babbeltrucs verkopen,
letten daar ook op. Houdt daarom
uw woning ‘neutraal’ aan de voorkant. Bent u toch slachtoffer geworden, bel dan beslist de politie!
Zodoende kan tenminste een inschatting gemaakt worden over de
omvang van het probleem en mis-

Wijkagent Hans van der Linde

schien is zelfs de dader nog te pakken. Het is dan weer zaak om direct
te bellen. Het algemene nummer
van de politie is 0900-8844, maar
bij directe assistentie van de politie
“mag u zelfs gebruik maken van het
nummer 112”, voegt wijkagent Van
der Linde hieraan toe.
Ook hierbij is het van belang om een
goed signalement van de dader(s) te
geven.
Foutief verkeersgedrag
Verbijsterd is de wijkagent over het
foutieve verkeersgedrag dat blijkbaar niet als zodanig gezien wordt
door wijkbewoners of mensen die
in deze wijk werken: fietsen op het
trottoir! Hoezo? Mag dat niet? Dat
schijnt men te denken. U bent geen
zware crimineel als u op het trottoir
fietst, maar het is toch wel duidelijk
dat dit verboden is. U bezorgt overlast voor de voetgangers, winkeliers
en omwonenden en u kunt ook zeker
een gevaar voor kinderen vormen!

advertenties

INA’S EXCLUSIEVE MODE
t/m maat 48

J.S. van der Meer
De Eerensplein 31, 2593 NB te ’s - Gravenhage
Aandacht, tijd en integriteit.
www.stijlentraditie.nl
Zelfstandig uitvaartverzorger in Bezuidenhout; 070-7070007

U bent van harte welkom
op dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.30 uur
Zie nu de voordeelprijzen in al onze ﬁlialen!
Theresiastraat 26 T: 070-3474359
Thomsonplein 12 T: 070-3636841
Deltaplein 509 Kijkduin T: 070-3684693

(7 dagen geopend)

Zie ook op onze website www.Inasmode.nl
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Olympisch sporter Elvira is de trots van de Van Heutszstraat
En terecht!
“Maar het mooiste was wel toen ik
mijn eigen straat inreed. De hele
Van Heutszstraat was versierd en er
stonden enorm veel mensen. Zo ontzettend gaaf, ik wist niet wat ik meemaakte.” Dat schreef Elvira Stinissen op haar weblog nadat ze met een
bronzen plak teruggekomen was van
de Paralympics in Beijing (Peking).
Een hoogtepunt in haar sportcarrière, noemde ze het. En dat terwijl
ze met tweemaal wereldkampioen
en driemaal Europees kampioen wat
huldigingen betreft toch wel wat gewend is.
Door Adriaan Pels
Elvira is een import-Bezuidenhoutse,
twee jaar geleden verhuisde ze vanuit
Wijk bij Duurstede, en na het onthaal
door haar buurtgenoten wist ze het
zeker: “Hier ga ik voorlopig niet weg.”
Dat betekent dat haar buren er rekening
mee moeten houden, dat het in 2012
opnieuw feest is. De topsportster is nu
als lid van de nationale selectie alweer
volop in training voor de Spelen in
Londen.
Zitvolleybal
Haar sport is zitvolleybal. Een voor
mindervaliden aangepaste vorm van
volleybal. Zo meet het veld 6 x 10
meter in plaats van 9 x 18 en is het
net 1,05 meter hoog. Maar verder is
alles hetzelfde. Een team bestaat uit
zes speelsters en er wordt net zo fel
geserveerd, geblokt en gesmasht. Het
is wellicht niet zo’n bekende sporttak,
maar het wordt toch in zo’n zestig
landen gespeeld.
Elvira (30) begon ermee toen ze 23
was. “Ik deed verschillende sporten,
maar door mijn lichamelijke beperking
– door een geboorteafwijking ben ik

Elvira tijdens de Paralympics in Peking.

verminderd mobiel – op een bescheiden
niveau. Omdat ik meer wou, ging
ik op zoek naar een sport waaraan ik
volwaardig mee kon doen. Maar ik
wilde beslist geen rolstoelsport, omdat
ik in het dagelijkse leven ook niet in
een rolstoel zit. Na advies van een
sportconsulente kwam ik terecht bij
zitvolleybal, waar ik al gauw helemaal
door gegrepen was.”
Niet naast de deur
Er zijn niet zo veel verenigingen
die zitvolleybalteams hebben en de
dichtstbijzijnde club was toen Volleer
in Leersum. Vervolgens werd ze lid
van Omniworld in Almere en komend
seizoen speelt ze competitie (eredivisie)
bij Netwerk in Pijnacker. Topsport
bedrijven wil zeggen je volledig
inzetten voor je sport en bij zitvolleybal
is dat niet anders. Tweemaal in de
week clubtraining, drie avonden naar
Papendal voor het nationale team, nog
wat kracht- en conditietrainingen en in
de weekenden wedstrijden. En dat naast
een volledige baan, die overigens wel
aansluit bij haar sport: ze is consulente
bij Sport Service Zuid-Holland, waar
ze als afgestudeerd master bestuurs- en
organisatiewetenschappen onder meer

voor gemeentes sportnota’s schrijft.
“De afgelopen jaren draaide alles om
de sport: reizen, trainen, spelen, gezond
leven en wat er nog meer bij komt
kijken. Mijn sociale leven staat al een
tijdje op een laag pitje. Gelukkig heb
ik mijn studie aan de Universiteit van
Utrecht kunnen afmaken.”
Haags Goud
Sinds de opzet van het project is Elvira
met zeven andere Haagse topsporters
opgenomen in “Haags Goud”, een
gemeentelijk initiatief met het doel
jonge sporters te helpen op weg naar
Olympisch succes. Deze talenten
krijgen extra begeleiding, op mentaal,
financieel en fysiek gebied. Haagse
oud-topsporters fungeren als mentor
en Elvira is gekoppeld aan Lisanne
Lejeune (hockey).
Haar eerste grote wedstrijd is het
komende Europees kampioenschap
in Polen. “Kunnen we zien waar we
op het ogenblik staan met ons team
en onze A-status van het NOC*NSF
continueren”, aldus een montere
wijkgenote, die zich volledig inzet voor
een goed resultaat.

Hier komt een boom
Door Nike van der Wenden
Het zal u opgevallen zijn dat op
verschillende locaties in de wijk
deze tegel te zien is. De tegels zijn
ontwikkeld om kenbaar te maken
dat op die locaties bomen geplant
gaan worden.

In de Spaarwaterstraat komt weer
een Prunus terug. In sommige
straten komen andere bomen terug,
omdat de oude soort niet zo goed
kan groeien op de oude plek, meldt
dienst Stadsbeheer. De bomen
worden voor zover nu bekend dit
najaar aangeplant.
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Wist u dat...
U voor € 7,50 per jaar donateur kunt worden
van uw eigen wijkkrant Bezuidenhout
Nieuws? U kunt uw donatie storten
op Girorekeninnummer: 262020 t.n.v.
Wijkberaad Bezuidenhout. Alvast dank.

U als werkgroep of vereniging een eigen
pagina op www.bezuidenhout.nl kunt
beheren? Zie www.bezuidenhout.nl
Voor ‘De Witte Anna’, de woontoren in
Bezuidenhout, het Politiekeurmerk Veilig
Wonen (PKVW) is verkregen? Op donderdag
18 juni vierde Haag Wonen dit samen met
de bewoners.
De ‘kleine’ Albert Heijn in de Theresiastraat
deze maand nog haar deuren gaat sluiten?
Er acht nieuwe lichtmasten op het sportterrein
van VUC komen?
Door een tekort aan nieuwe leden het
laatste jeugdteam van VUC het bijltje erbij
neer dreigt te moeten gooien? Lid worden
of meer informatie? Neem contact op met
Chris Meijer (meijer.chris@gmail.com /06
16802699) of kijk op www.vuc.nl
Er voor de ochtendgym in het WDC
Bezuidenhout-West een enthousiaste en
vakkundige vrijwilliger nodig is om een groep
actieve 50-plussers te begeleiden? Meer
informatie: JoanRijkels@gmail.com
De gemeente boomwortelopgroei gaat het
aanpakken om van een groot aantal locaties
de begaanbaarheid te verbeteren? Mocht u
vragen hebben dan kunt u contact opnemen
met Johan Vrijmoed, tel: 070 - 353 62 16.
U vanaf 1 juni subsidie kunt aanvragen voor
het aanleggen van een groen dak? Een
aanvraagformulier speciaal verkrijgbaar is
bij het stadsdeelkantoor en op
www.denhaag.nl/groenedaken.
Bij de Haagse afvalbrengstations legitimatie
vanaf 1 juli verplicht is?
U de wijkkrant Bezuidenhout Nieuws ook
digitaal te bekijken is via de vernieuwde
website: www.bezuidenhoutnieuws.nl?
U zelf ook onderwerpen voor deze krant
kunt aanleveren bij de redactie?
(zie colofon)

Door buurtvrouw Marianne
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Blessuretijd
Zonnig weer, veel te doen in huis en tuin en misschien juist daarom: even ’n dagje er
uit. Waarheen? Niet te ver en niet naar een plek waar je in kuddes toeristen dreigt
terecht te komen. Amsterdam valt af dus, want dat is zeker in de zomer een megaMadurodam. Maastricht is enig want al een beetje buitenlands, maar te ver.
We gaan naar Haarlem, dat heeft een prachtig gerestaureerde binnenstad vol met
leuke winkeltjes en eettentjes plus prachtige musea, allemaal te belopen, zelfs vanuit
het station. Bovendien weet ik er een beetje de weg omdat een collega van mijn werk
er woont.
Met enig oponthoud (ja die winkeltjes dus) komen we in het Frans Halsmuseum aan,
gevestigd in een zestiende-eeuws hofje. Niet alleen de tentoonstelling maar ook dit
museum is prachtig en eigenlijk (vind ik) zoals het hoort. Krakende parketvloeren,
damast tegen de muren, een fraaie entourage om de schilderijen, waaronder zelfs een
Rembrandt.
Vervuld van cultuur wordt het tijd voor de inwendige mens – een drankje op een terras
en dan kijken waar we gaan eten. Vinden we ook nog een restaurantje waar we helemaal
in de watten worden gelegd en (je blijft een Haagse) tegen een redelijke prijs.
Tevreden lopen we terug naar het station door een straat waar het hele wegdek is
opengegooid en hier en daar bedekt met plankieren – een typisch Nederlandse
gewoonte, vooral in de zomer.
Nababbelend over museum en eten tref ik letterlijk een rot plankier en val. Opkrabbelend
weet ik intuïtief: er is iets heel erg mis met mijn linkerenkel. Ik kan er niet meer op
staan want dat doet gruwelijk zeer.
Hoe kom ik hinkelend naar het station? Terwijl we overleggen (taxi’s rijden niet in
zand) stopt een middelbare dame en voor ik het weet dragen zij en mijn vriend mij
tussen hen in naar Haarlem Centraal, alwaar we hartelijk afscheid nemen. Maar
ook in stations zijn nog wat hindernissen: trappen, drempels en hoe de trein in? Een
aardige jongeman biedt assistentie.
Daarmee houdt het niet op: de conducteur van de NS die mij ziet lijden met gestrekt
been op de bank raadt ons aan naar de E.H.B.O. van Bronovo te gaan. (Dat moet een
Hagenaar zijn.) Bovendien regelt hij hulp: op het perron van CS staat een rolstoel die
een geüniformeerde conductrice vrolijk pratend naar mijn huis rijdt.
Kortom – hoewel ik pas na een flinke dosis pijnstillers kan slapen is daar het
geruststellende gevoel dat het allemaal wel klopt met Mens en Maatschappij, nu en
hier. Er wordt veel geklaagd, gemiept, gemeierd en gezeverd –maar als je echt in de
narigheid zit blijkt dat iedereen een aardige kant heeft.
Tja – een dag later in Bronovo, op de afdeling Spoedeisende Hulp blijkt het een
gecompliceerde enkelbreuk. (Ik mocht hem zelf zien op het röntgenapparaat.) Vonnis,
in lekentaal: minimaal zes weken niks mee doen en zeker niet op staan. Wel mooi
spijkerblauw verband want je mag je kleur gips kiezen uit een breed scala tinten.
Daarbij het invalidenpakket: krukken en rolstoel, en een maxi condoom voor om
je been als je douchet. En verbijsterend hoeveel drempels, trappen op en afstapjes,
moeilijke deuren en onbereikbare schakelaars je ineens tegenkomt.
Maar ook: in de Koninklijke Schouwburg wordt een stoel uit de zaal gesloopt zodat
ik “normaal” in de rij zit. Op ’t terras erna verschuift iedereen een beetje, zodat mijn
rolstoel erbij kan. Taxichauffeurs blijken schatten van mensen. En in de vertrouwde
winkels in de Theresiastraat moet toch wel even besproken worden wat ik mankeer.
Kom ik ook nog heel wat kennissen tegen….. Balsem op de wond.
We moeten natuurlijk blijven mopperen over van alles en nog wat, anders zijn we geen
echte Hagenaars, maar zo’n golf van interesse en warmte – ik woon hier graag.
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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 16 was voor bewoners een minder moeilijke opgave. Het ging om
één van de leeuwen van het monument ‘de Zandloper’ op het Stuyvesantplein (1927).
Een aantal bewoners had de juiste oplossing. Na loting is de volgende winnaar uit de bus
gekomen: mevrouw Bea van Geemen. 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 El Hoek
Koninklijk Conservatorium: vanaf 8 juli tot begin september vakantie.
Christus Triomfatorkerk: juli en augustus geen activiteiten.
In september zijn er vele activiteiten o.a. lunchconcerten verzorgd door leerlingen van
het Kon. Conservatorium. Elke 2e en 4e donderdag van de maand. Aanvang 12.30 uur.
Duur 45 minuten. Toegang gratis.
U kunt 2 dagen voor het lunchconcert het programma per e-mail aanvragen:
apikaar@tiscali.nl Ook voor exposities kunt u contact opnemen met dit emailadres.

Aangeboden: Pianoles voor jong
en oud op een leuke manier!
Bel voor meer info: 070 3473083

Bibliotheek Haagse Hout: In de zomermaanden zijn er geen activiteiten.
Koninklijke bibliotheek: Prins Willem Alexanderhof 5. De verdieping van
Nederland nog t/m 16 augustus: Nederland op eigen benen. Het bestand van 1609.
Tel:070-3140911. Meer informatie: www.kb.nl
Letterkundig Museum/Kinderboekenmuseum: Prins Willem Alexanderhof 5.
Geheimen. Zeven verse directeuren. Op een actieve manier Paul van Loon, Francine
Oomen en Jacques Vriens leren kennen, dit kan t/m 31 december. Het Letterkundig
Museum zelf is gesloten! Tel:070-3339666

COLOFON
Bezuidenhout Nieuws is een wijkkrant van
Bezuidenhout-Midden en -Oost en wordt
zes keer per jaar uitgegeven.

Het Haagsche Bosch concert van 26 juli gaat niet door! Op zondag 30 augustus
is er wel een concert! Van 13.30 - 17.30 uur met o.a. Gamelanmuziek en Wajang
poppenspel door Manggar Megar, Caribbean Brass door All Rhythm Brassband en
de SwingTime Bigband. Ook is er voor de kinderen schminken, knutselen en zijn er
diverse kinderspelen. Meer informatie: www.culturalis.nl

oplage 8.400.

Billboardproject
Het Haags Gemeentearchief bestaat 125 jaar, reden voor bijzondere activiteiten. Door
de hele stad zijn 64 billboards geplaatst. In ons stadsdeel zijn er enkele geplaatst o.a.
op 3 plekken aan de Bezuidenhoutseweg. De billboards staan tot 1 augustus op de
plaats. Meer informatie:www.gemeentearchief.denhaag.nl (button Billboards).

Aan deze editie hebben de volgende
personen meegewerkt: El Hoek, Linda
Kitzen, Adriaan Pels, Marianne van Raaij,
en Nike van der Wenden.

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

Kopij deadline BN18: 14 sept 2009
REDACTIE
Hoofdredactie: Marieke Willemsen

Met dank aan: Wilma Brongers, Harold
Thijssen, Ingmar Peters, Wijkberaad
Bezuidenhout en de bezorgers.
VORMGEVING
Linda Kitzen
FOTOGRAFIE
Mathieu Kastelijn, Nike van der Wenden,
Nutsschool

De redactie van het Bezuidenhout Nieuws
wenst u een fijne zomervakantie!

ADRES
Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag
T: 070-3477297
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
www.bezuidenhoutnieuws.nl
girorekeninnummer: 262020

