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Het zal u niet ontgaan zijn: per 11 
september is het postkantoor aan 
de Theresiastraat gesloten. Het 
werd al enige tijd met plakkaten 
voor de ramen aangekondigd.

Door Marianne van Raaij

Van de sluiting werd een kleine 
ceremonie gemaakt: de eerste klant 
van  dit filiaal werd ook de laatste. 
Dick van Schravendijk, geboren en 
getogen Bezuidenhouter (links op 
de foto) overhandigde een pakje 
ter verzending naar familie op de 
Poolcirkel, de laatste handeling. 
Jammer maar het is niet anders....
Wel is het zo dat u nu op drie punten 
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in de Theresiastraat, bij Primera, 
The Read Shop en Fetter dezelfde 
service kunt krijgen. Het pand van de 
voormalige TPG is in verbouwing. 
De pinautomaten zijn verwijderd 
en de gaten zijn dichtgespijkerd. 
Een aanplakbiljet vermeld dat hier 
een nieuw ING-kantoor wordt 
gevestigd, waarvan de verwachte 
opening begin november zal zijn.

advertentie

De nieuwe Randstadrail-tunnel  
tussen Bezuidenhout en Voorburg, 
bij de De Nieuwe Veenmolen aan 
de IJsclubweg, tegenover de Carel 
Reinierszkade, is al lang in gebruik. 
Toch was er aanleiding voor een 
openingsfeestje. Jongeren uit het 
Bezuidenhout hebben namelijk met 
de verfbus de saaie wanden verfraaid 
en dat moest gevierd worden. 

Wethouder  Rabin  Baldewsingh, 
de ‘geldschieter’, en conferencier 
en schrijver Sjaak Bral, verrichtten 

OPGEFLEURDE RANDSTADRAIL-TUNNEL HEET NU 
VINCENT VAN GOGHTUNNEL

de (her)opening. De inzet van de 
jongeren werd, terecht, door beiden 
uitbundig geprezen. 

Door de redactie

Door graffiti kreeg de in 2005 
gebouwde fietstunnel een verloederd 
uiterlijk. Daar moest hoognodig wat aan 
gedaan worden en met subsidie uit het 
Burgerschapsfonds, zette kunstenaar 
Damir Segon jonge graffitispuiters aan 
het werk. Met de opdracht een waar 
kunstwerk te creëren. Dat moest in de 
stijl van Vincent van Gogh gebeuren, 
had Segon bedacht, want deze beroemde 
schilder woonde eens vlak bij de nieuwe 
tunnel aan de Schenkkade.

De jonge graffitikunstenaars moesten 
zich eerst nog wel verdiepen in de stijl 
van de voor hen onbekende Van Gogh, 
maar na het zien van de Van Gogh-
film in het Omniversum wisten ze wat 
de bedoeling was. Ze hebben elk een 
kunstwerk van de schilder uitgewerkt 
en het resultaat mag gezien worden. 
Lees ook pagina 2.

Wethouder Rabin Baldewsingh voor het portret 
van de naamgever van de fietstunnel: Vincent 
van Gogh.
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SJAAK: EEN BRALLENDE BEZUIDENHOUTER

WIJKINFO nummer 18 - september 2009

De man die de opening van 
de Vincent van Goghtunnel 
opluisterde heet eigenlijk Marcel 
van der Heijden, die toen hij 
een artiestennaam nodig had 
op Sjaak Bral kwam. Sjaak is 
de naam van zijn vader en Bral 
komt van brallen, wat hem een 
geschikte achternaam leek, omdat 
die naam mooi bij zijn eerste 
theateroptreden paste. Bral (1956) 

is een wijkgenoot.  Hij woont in 
een oud huis uit 1933, dat naar zijn 
zeggen “kraakt en kreunt en waar 
scheuren van het bombardement 
op het Bezuidenhout als gestolde 
bliksemschichten aan het plafond 
kleven.” Door het raam aan de 
achterzijde heeft hij zicht op een 
blinde muur, dat aan de voorzijde 
uitzicht biedt op treinen die voor 
hem gezien van links naar rechts 
en andersom voorbij flitsen, zo liet 
hij eens in een van zijn columns 
weten.
De succesvolle entertainer is ook 
opgegroeid in het Bezuidenhout. 
Lange tijd woonde hij aan de laan 
van Nieuw Oost-Indië. Zijn eerste 
levensjaren bracht hij echter door 
in een flat in Mariahoeve.

In zijn columns in de diverse 
bladen komt het Bezuidenhout 
geregeld ter sprake. Meestal heeft 
hij het dan over zijn bezoeken aan 
zijn favoriete Nico’s snackbar in 
de Stuyvesantstraat, waar vaste 

Sjaak Bral                Foto: Suzanne van de Kerk
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stamgast en huisfilosoof Ome Ed 
bij een ‘Spa geel’, de actualiteiten 
van kritiek voorziet, die door Bral 
dankbaar worden opgetekend.

Sjaak Bral zou een leuk 
onderwerp zijn voor een verhaal 
in Bezuidenhout Nieuws, want 
reken maar dat hij boeiend kan 
vertellen over zijn belevenissen in 
de wijk. Maar gezien zijn geestige 
en sprankelende optredens, zou 
een kijk van hem op de wijk in een 
optreden veel geslaagder zijn. 

Wie neemt het initiatief? Een 
zaal is vast wel te vinden, een 
datum prikken wordt moeilijker 
gezien zijn overvolle agenda, 
maar dat moet lukken, en met wat 
subsidie (Burgerschapsfonds?) 
zijn de toegangskaarten vast wel 
betaalbaar te houden. Met musici 
(conservatoriumstudenten) uit de 
wijk in het voorprogramma, hebben 
we een echte Bezuidenhoutavond. 
En een nieuwe traditie is geboren. 

Leer uw buren beter kennen: via bijzondere voorwerpen en 
inspirerende gedichten
U beschikt vast wel een bijzon-
der kledingstuk, een sieraad, 
foto of kunstwerk met een voor 
u bijzondere betekenis. Laat 
u hierdoor inspireren tot het 
schrijven van een gedicht, dat 
uw dierbare voorwerp tot leven 
brengt. En maak tegelijkertijd 
nader kennis met  uw buren. 

Door de redactie

Bij sommigen van u ligt het pro-
ject ‘Parels in de wijk’ nog vers in 
het geheugen. Bewoners konden 
bij andere bewoners aan huis hob-
by’s, kunstuitingen en bijzondere 
voorwerpen bewonderen.

Het nieuwe project, ‘Kunst van de 
Buren’, dat eind oktober van start 

gaat, beoogt dezelfde doelstelling, 
maar dan op een andere manier. 
Namelijk aan de slag met uw eigen 
object.

Bewoners kunnen hiervoor drie 
zeer leerzame en inspirerende 
workshops in bibliotheek Haagse 
Hout volgen. Dit alles onder lei-
ding van een professional van het 
‘Huis van Gedichten’. Om overige 
buurtbewoners van Bezuidenhout 
deelgenoot te maken van uw cre-
atie worden de voorwerpen en ge-
dichten tentoongesteld. 

Heeft u interesse? Aanmelden kan 
bij: Carine van Schoonderwoerd 
den Bezemer, Stichting Boog, 
telefoon: 070-3121278 of mail: 
schca@boog.nl

Praktische informatie:

Zaterdag  31 oktober vindt de 
introductie plaats.

Zaterdag 7 november gaat u met 
een eigen voorwerp aan de slag.

Zaterdag 14 november tijd voor de 
afronding

Aanvang telkens om 13.30 uur.

De tentoonstelling wordt voorbereid 
vanaf half november en de opening 
is op zaterdag 28 november om 
11.30 uur in de bibliotheek.

Woont u zelf niet in Bezuidenhout 
maar bent u toch benieuwd naar de 
tentoonstelling? 
De hele maand december is 
tentoonstelling te zien in bibliotheek 
Haagse Hout, Theresiastraat 195.
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Sinds kort heeft KunstPost, tot de 
sloop, het grote schoolgebouw van het 
voormalige St. Paul College in beheer 
als atelierruimte voor kunstenaars 
uit Haagse Hout. De KunstPost is 
opgericht om kunstenaars uit Haagse 
Hout de mogelijkheid te bieden 
om te werken, te exposeren en om 
cursussen te geven. Doel is om kunst, 
in de breedste zin van het woord, uit 
dit stadsdeel zichtbaar te maken en 
een eigen plek te geven. 

Door El Hoek

Verschillende Bezuidenhoutse kunste-
naars, waaronder Peter Piket, Nora van 
Klingeren en Lisette Huizinga hebben 
al een ruimte in gebruik. Peter Piket 
maakt o.a. lijntekeningen, houten ob-
jecten en ook fotografeert hij. In de bi-
bliotheek in de Theresiastraat is werk 
van hem te bewonderen (o.a. een boe-
kenwurm en foto’s van kerkinterieurs). 
Lisette Huizinga maakt o.a. grote pro-
jecten en is dit jaar afgestudeerd aan de 
Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunsten.

KUNSTENAARS HAAGSE HOUT AAN DE SLAG IN ATELIERRUIMTE KUNSTPOST

De voormalige gymzaal van de school 
is als oefenruimte door het Koninklijk 
Conservatorium in gebruik. Er zijn 
al 14 van de 20 ruimten bezet. Het 
pand ligt aan het Isabellaland 253 in 

KunstPost Expositie voor en door Haagse Houters
Tot 15 oktober tonen diverse KunstPost kunstenaars  hun werk in verzorgingscentrum Florence, 
Hofzichtlaan 115. 
Het vrolijke kunstenaarsgezelschap heeft zich laten inspireren tot het maken van nieuw werk met 
de kleur GEEL; het thema van deze tentoonstelling. Deze verkooptentoonstelling is alle dagen 
van de week te bezoeken tussen 12.00 uur en 17.00 uur. In de gangen op het parterre hangen 
aan beide zijden van de balie meer dan 50 kunstwerken. Na het pleintje gaat de expositie verder. 
Deze maand geen tijd? Volgende keer weer een mogelijkheid, want elke drie maanden wordt er 
een nieuwe expositie ingericht. 

Mariahoeve. Er is dus nog ruimte voor 
7 kunstenaars. Wilt u uw creativiteit 
delen met wijkbewoners? Mail dan 
naar: info@kunstpostmariahoeve.nl.

“Binnenkort wordt hier geopend Af-
kickcentrum Bezuidenhout-Oost”, 
stond er op het raam van het door 
Albert Heijn ontruimde pand te-
genover de Bibliotheek in de The-
resiastraat. Dat kan niet waar zijn, 
dachten we. De gemeente Den Haag 
kan toch zo niet de komst van een bij 
voorbaat omstreden instelling aan-
kondigen? Maar je weet het nooit en 
wat doe je in zo’n geval? Je gaat aan 
het navragen. Dat had al gauw als 
resultaat de bevestiging dat het loos 
alarm was. Maar het kwaad was al 
geschied: onrust en zelfs het begin 
van een opstand in de wijk.

Door Adriaan Pels

Het pamflet hing er nauwelijks of 
het had al gezelschap gekregen van 
een ander, waarop werd opgeroepen 
te protesteren: “Mail, bel of schrijf 
de burgemeester“. En volgens de 
eigenaar van het pand hebben enkele 
buurtgenoten dit ook werkelijk gedaan. 
Anderen togen naar het Wijkcentrum 
om hun licht op te steken en te melden 
dat ze een handtekeningenactie 
wilden opzetten. Geen verslaafden 
hier, bij scholen en kinderopvang, 

was het standpunt. Overigens had 
de raammededeling ook al een 
geruchtenstroom op gang gebracht. 
Zo zou buurman rijwielhandelaar Van 
Woerden zijn uitgekocht, om een flink 
afkickcentrum mogelijk te maken. 
Die was daar niet blij mee, want hij 
merkte dat, vooruitlopend op dit 
aangekondigde vertrek, klanten alvast 
aan een andere fietsenmaker gingen 
denken. Niet nodig dus. Want van 
Woerden blijft gewoon in de wijk.
De aspirant-actievoerders werden in het 
Wijkcentrum opgevangen door Koos 
van der Veen van het Wijkberaad en 
die wist van niks. Dat zou al voldoende 
moeten zijn, want als Koos er niet van 
op de hoogte is, komt het er niet. Maar 
zekerheidshalve verwees hij ze naar 
het Stadsdeelkantoor en daar had men 

er ook niet van gehoord. Loos alarm 
dus. 

Wethouder
Uw verslaggever was intussen een 
e-mailrondje begonnen. Bij de 
gemeentelijke dienst OCW(welzijn) 
leek iedereen echter met vakantie 
te zijn. Dan maar de gemakkelijk 
aanspreekbare wethouder Bert van 
Alphen gemaild. Die bleek ook met 
vakantie, maar hield wel zijn mail 
bij en hij zette een ambtenaar aan het 
werk. Antwoord: u raadt het al: Niks 
van waar.
Maar het pamflet hing er nog. Eigenaar 
van het pand Vastgoed Stad en Land 
B.V., probeerde huurder Albert Heijn, 
verantwoordelijk voor de ‘grap’, te 
bereiken, wat eindelijk lukte, waarna 
een rechtzetting werd opgehangen.
Blijft de vraag: wat komt er nu wel in de 
voormalige kleine AH. Dat is nog niet 
bekend. Albert Heijn heeft een contract 
tot half 2010, maar ondertussen wordt 
naar een nieuwe huurder uitgekeken. 
Zolang er geen huurder is gevonden, 
heeft ARTILL3RY, een collectief 
van jonge schilders, er onderdak. Zij 
hebben inmiddels gezorgd voor een 
fleurige verfraaiing van de inkijk. 

Opschudding door aankondiging komst ‘Afkickcentrum Bezuidenhout-Oost’

fotobijschrift....



‘staan’. Ze hebben kurken aan de bo-
venzijde die voor het benodigde drijf-
vermogen zorgen en zijn aan de onder-
zijde verzwaard om het net mooi strak 
te houden. Afhankelijk van de vis waar 
op gevist wordt, wordt de diepte ge-
kozen. Ankers houden de boel op zijn 
plaats en boeien zorgen ervoor dat de 
visser zijn net kan terugvinden. 

Wand of want
Zo’n net vormt een ‘wand’ in het wa-
ter en de bedoeling is dat de vissen 
met hun kop een maas in zwemmen 
en vervolgens niet meer terug kunnen 
omdat hun kieuwen blijven hangen. 
Overigens wordt ook het woord ‘want’ 
gebruikt, door vissers die een net een 
want noemen.
 “Een voordeel van deze visserij is,”  zo 
vertelt Leen, “dat je door de gekozen 
maaswijdte gericht op een bepaalde 
vissoort kunt vissen,  waardoor van on-
gewenste bijvangst vrijwel geen sprake 
is. Daarbij is aanpassen aan het seizoen 
van belang; van ruwweg november tot 
maart bijvoorbeeld richten we ons op 
kabeljauw. Van mei tot september, als 
het water warm is, is het tong- en in 
mindere mate tarbotseizoen. Dan wordt 
het net overigens in tegenspraak met de 
naam op de bodem gelegd want de plat-
vis tong is een bodemvis.”
De netten van Roeleveld zijn een kilo-
meter of vier lang en worden ’s nachts 
uitgezet. “Dan zijn de vissen die je op 
het oog hebt het actiefst en heb je de 
minste bijvis, die komt pas na zonsop-
gang tot leven.” 

Over de visafslag
Leen ziet het vissen meer als een hobby 
dan een veel winst opleverende bezig-
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Een Scheveningse visser in het Bezuidenhout  
Wie geregeld vis koopt of af ten toe 
een harinkje hapt, kent hem vast. 
Leen Roeleveld, vaak te vinden 
achter de toonbank van Vishandel 
Bezuidenhout in de Theresiastraat.  
Meestal staat hij achterin de zaak, 
waar hij de vis voorbereidt voor de 
verkoop, want Leen heeft meer passie 
voor de vis zelf dan voor de handel. 
Die heeft ertoe geleid dat Leen zelf 
ook vist. Een deel van zijn tijd is hij 
een kleinschalige, maar volwaardige 
visserman, die vanuit Scheveningen 
op de Noordzee zijn netten uitzet. 

Door Adriaan Pels

Leen Roeleveld (pas 26) behoort tot de 
zogeheten staandewandvissers. Er zijn 
er in Scheveningen zo’n vijfentwintig 
van en hun boten liggen aan de Noord-
kant van de Tweede Haven, tegenover 
de rij restaurants, waar ze een kleine 
toeristische attractie vormen. De SCH 
87 van Leen is er een van. De boten 
hebben een lengte tussen de zes en 
dertien meter en worden ingezet voor 
de kleinschalige visserij met drijf-
netten. Een milieuvriendelijke vorm 
van visvangst, die onder meer weinig 
motorvermogen eist en de zeebodem 
onberoerd laat doordat de netten niet 
gesleept worden maar stil in het water 

Leen voor de bekende zaak in de Theresiastraat

Aandacht, tijd en betrokkenheid.

Zelfstandig uitvaartverzorger aan De Eerensplein 31, 2593 NB 
in Bezuidenhout,070-7070007 www.stijlentraditie.nl maar ook 
bijzondere rouwvoertuigen; Daimler, DS, Traction, CX 

Johan van der Meer

advertenties

Parkeerplaatsen te huur 
aan de Prinses Beatrixlaan
€100,- p.m. excl. BTW

Info: 
T: 070-3352030 of 
beheer@fmtvastgoedbeheer.nl

heid, want de kosten zijn hoog. “Je 
betaalt dezelfde visrechten en haven-
gelden als een grote kotter, maar we 
hebben door de kleine afmetingen van 
de boot veel beperkingen. We kunnen 
niet ver de zee op en boven windkracht 
vijf is het ook ondoenlijk.” 
Overigens brengt Leen zijn vangsten, 
net zoals de grote jongens aan de wal 

Een zogeheten staandwand, een verticaal drijf-
net, waar Leen Roeleveld mee vist.

bij de visafslag.  Hij is van plan ook met 
een sleepnet te gaan vissen. Wel met 
een milieuvriendelijke methode, waar-
bij het net niet over de bodem schraapt, 
maar daarboven ‘zweeft’. Dat bereik je 
door de keuze van de ‘borden’ die aan 
de bovenkant zitten om het net open te 
houden en de gewichten aan de onder-
kant die het net naar beneden houden.
De jonge, rasechte Scheveningse visser, 
kan geestdriftig over zijn beroep vertel-
len en op een actuele vraag over de toe-
komst van de visserij heeft hij een po-
sitief antwoord: “De visstand groeit op 
het ogenblik, vooral die van de schol.” 
Een geruststellende gedachte……

Het trawlertje (9,70 meter lang) dat Leen uit 
Schotland haalde, sterk genoeg om ook met een 
sleepnet te vissen. 
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Door Marianne van Raaij

Ooit – ik was nog heel klein – woonden 
wij in de Charlotte de Bourbonstraat 
met uitzicht op het emplacement van 
het Staatspoor. Een onhandige woning 
voor een beginnend gezin – twee 
steile trappen en oorlogsschade: niet 
te repareren scheuren in de muren. We 
zijn dus vrij snel verhuisd, wat wij als 
grut jammer vonden, want er was altijd 
wat te zien met die aankomende en 
vertrekkende treinen.
Grappig was dat de vrees van mijn 
moeder: “die kinderen doen hier geen 
oog dicht vanwege het rangeren van 
de goederentreinen ’s nachts”, niet de 
waarheid werd. Mijn kleine broertje en 
ik sliepen, na even wennen, als rozen. 
Staats Spoor en Hollands Spoor, dat 
waren de twee stations van Den Haag. 
Daarvan was HS de oudste, maar beiden 
lagen eerst heel ver van het bebouwde 
centrum. 

Een succes
Allereerst ging in 1843, station 
Den Haag Hollands Spoor open, 
beheerd door de HSM, de Hollandse 
IJzeren Spoorweg Maatschappij. Dat 
lag aan de doorgaande verbinding 
Amsterdam – Rotterdam, op het 
grondgebied van Rijswijk. In 1870 
opende de Nederlandse Rhijnspoorweg 
Maatschappij een tweede station voor 
de verbinding van Den Haag met Gouda 
en Utrecht. Het nieuwe vervoermiddel 
bleek een succes – er werden echte 
stationscomplexen gebouwd waar de 
reiziger wat kon eten en drinken of een 
krantje kopen. Wachtkamers zorgden 
ervoor dat de 1e, 2e en 3e klasse al op 
het perron gescheiden werden. (Die mis 
je nu wel – het kan immers nog steeds 
flink tochten op Centraal….)

Sloop Staatsspoor
In 1970 wilden de Nederlandse 
Spoorwegen waarin alle oude 

maatschappijen waren opgegaan een 
Centraal Station bouwen op de plek 
van Hollands Spoor. Hier kwamen 
namelijk de doorgaande treinen van 
Amsterdam naar Rotterdam langs. 
Maar de gemeente Den Haag verzette 
zich. Zij wilden dat station dicht bij 
het centrum – aldus werd besloten 
hiervoor het Staatsspoor te slopen. Hier 
moest ook een zalencentrum verrijzen 
en een stationsplein met allure. Trams 
en bussen zoveel mogelijk eroverheen 
of eronderdoor en een grote hal 
die de allure moest krijgen van een 
winkelcentrum.
Kijkend naar oude prentbriefkaarten 
kun je alleen maar concluderen dat er 
veel moois met antiekwaarde tegen de 
grond gegooid is voor een tochtige, 
rommelige plek die nu wéér verbouwd 
gaat worden.

Hoe nu verder?
Aankomend met de trein is het voor de 
meeste passagiers een raadsel waar ze 
hun tram of bus moeten vinden. Het is 
nl. heel consequent nergens aangegeven. 
Ook op een andere trein overstappen 
is lastig, een groot overzichtelijk bord 
met eventuele wijzigingen in de hal 
ontbreekt. Wie aan de voorkant naar 
buiten gaat treft een mega fietsenstalling 
en een bouwput.
Aan de stadskant mag je zelf uitzoeken 
waar je tram langskomt. Tegenwoordig 
lopen er soms hulpverleners van de 
HTM die gelukkig ook een mondje 

Engels spreken. Die gaan, zag ik, 
meestal maar mee naar de trams boven 
en het busplatform, want dit valt niet 
uit te leggen.
Iedere keer als ik daar bus 24 neem 
verbaas ik me over de belettering 
boven de bushaltes. Ik ga niet met bus 
G of H – ik zoek bus 24 bv. Dit viezige, 
tochtige, onoverzichtelijke geheel (er 
komen ook nog streekbussen!) is door 
een mensenhater ontworpen: er is een 
soort wachtkamer maar van daaruit 
kun je niet alle busstops zien, zoals 
je ook, als je met de bus arriveert, de 
trams kunt zien rijden – maar hoe kom 
je daar?
En dan zwijg ik over de verdwaalde 
zielen die de zijuitgang nemen naar 
onze wijk en die nu in een zandbak 
terecht komen bij de K.B. waar de 
werkzaamheden (crisis?) gestopt zijn.
Weemoedig bezie ik een oude opname 
van het Staats Spoor waar een PCC kar 
met zo’n ronde kont op afrijdt, raampje 
open want het is zomer. Huizen uit 1900 
met fraaie erkers en auto’s met knusse 
vormen, een statige stationsgevel, twee 
overkappingen aan weerszijden.

Alles weg – alleen de tram staat 
in het museum. En de Koninklijke 
Wachtkamer is gered – die is in bezit 
van het Spoorwegmuseum in Utrecht. 
Het Vorstenhuis reist niet meer met 
het Openbaar Vervoer en je kunt ze, 
als je Den Haag Centraal beziet, geen 
ongelijk geven.

Staatsspoor – Den Haag Centraal
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Het Staatsspoor

Nutsschool in contact met de ruimte
Floor Vreuls, leerlinge van de Nuts-
school Bezuidenhout ging op vrijdag 
18 september jl. naar Space Expo in 
Noordwijk. In verband met het Del-
taproject mocht zij een vraag stellen 
aan de Belgische astronaut Frank de 
Winne, die momenteel in de ISS (In-
ternational Space Station) boven de 

aarde zweeft. Floor vroeg hem of hij 
vanuit de ruimte Nederland en België 
kon zien. We zijn benieuwd naar het 
antwoord! De Nutsschool doet mee 
aan het Deltaproject dat tot doel heeft 
kinderen via het thema “Ruimtevaart” 
te interesseren voor wetenschap en 
techniek. Delta-leerlingen in Space Expo
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U ziet mij hier al tijden staan met foto en het laatste nieuws over panden 
die ik te koop aanbied in het Bezuidenhout. Ik dacht daarom dat het 
leuk zou zijn wat meer over mezelf te vertellen.

Ik ben inmiddels zo’n 4 jaar actief als makelaar bij RE/MAX. De grootste 
makelaarsorganisatie ter wereld en met reden! De belangrijkste reden 
is dat onze marketing verder gaat dan die van de traditionele makelaar. 
Daarnaast woon ik al zo’n 17 jaar in de wijk, waardoor ik hem van 
binnen en buiten ken. Het resultaat van het uitgekiende  marketingplan 
en mijn persoonlijke betrokkenheid resulteert vaak in snelle verkopen. 
Zelfs in deze tijd!
Hieronder wat nieuws en weetjes.
 
Altingstraat 16 € 159.000,- k.k. (verkocht binnen 3 maanden)
De Sillestraat 25  € 195.000,- k.k. (verkocht binnen 3 maanden)
Altingstraat 136  € 164.500,- k.k. (verkocht binnen 2 maanden)
Van Lansbergestraat € 167.500,- k.k. (verkocht binnen 1 maand)
 
Te Koop: Juliana van Stolberglaan 290, 90 m2  € 175.000,- k.k.
 
Binnenkort in de verkoop Stuyvesantstraat, 90 m2 € 175.000,- k.k.
 
Doordat ik snelle verkopen realiseer, ben ik altijd op zoek naar nieuwe 
panden. Ook opknappers zijn welkom. Ook in andere wijken ben ik 
actief.

Wilt u kennis met mij maken of uw 
woning via mij verkopen? Bel dan 
met uw wijkmakelaar op 
06-4450 3535 of 070-512 1670

RE/MAX Makelaarscentrum
Kerkstraat 14
2242 HG Wassenaar

Esther Jansen
wijkmakelaar
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SJAAK: EEN BRALLENDE BEZUIDENHOUTER 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.

Van 19 t/m 25 oktober de Japanse tuin in 
Clingendael geopend is van 10.00 uur tot 
16.00 uur om deze tuin in herfsttooi te laten 
zien?

Ondanks de vele geruchten fietsenmaker 
Van Woerden gewoon in de wijk blijft?

Sinds begin september het St. Paul College 
in de Roosenboomstraat is gehuisvest?

VUC een nieuw kunstgrasveld in gebruik 
heeft genomen?

Staatsbosbeheer druk bezig is met het 
uitdunnen van het Haagse Bos?

U subsidie kunt aanvragen voor aanschaf van 
een regenton? De hoogte van de subsidie 
bedraagt 50% van het aankoopbedrag van 
de regenton. De actie loopt tot 31 december 
2009.
Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij het 
Haags Milieucentrum, telefoon: 30 50 286 

Er een subsidieregeling is voor Groene 
Daken? Meer informatie? www.denhaag.nl/
groenedaken of telefoon: 3535794.

De gemeente met één adres start voor alle 
verwijderde en gevonden fietsen?

U de wijkkrant Bezuidenhout Nieuws ook 
digitaal te bekijken is via de vernieuwde 
website: www.bezuidenhoutnieuws.nl?

De bouw van een bezinkselbak in het 
fietspad langs de Schenk nog altijd een 
groot probleem is? Er in een volgende editie 
hierover meer volgt?

U zelf ook onderwerpen voor deze krant 
kunt aanleveren bij de redactie?
(zie colofon)

WIJKINFOnummer 18 - september 2009

VUC 100 JAAR SPECIALE VOETBALWEDSTRIJD

VUC won op 29 augustus jl. met 1-0 van de Oud-internationals. VUC speelde de wedstrijd tere ere van 
het 100-jarig bestaan van de club. Foto: Marco Ferrageau 

GEZOCHT!

Alweer voor het derde opeenvolgende jaar maakt stadsdeel Haagse 
Hout een activiteitenprogramma. Dat klinkt misschien een beetje 
ambtelijk, ‘activiteitenprogramma’, maar het dekt de lading wel 
perfect. Er staat in welke activiteiten het stadsdeel gaat ondernemen 
in het nieuwe jaar. Het gaat dan meer precies om activiteiten op het 
gebied van leefbaarheid, jeugd, welzijn en burgerschap. 

U heeft als bewoner van Haagse Hout een belangrijke stem in het 
maken van het activiteitenprogramma. U mag namelijk meebepalen 
wat er in het programma komt te staan. Is er een gebied waar het groen 
dit jaar een opknapbeurt nodig heeft? Of moet in uw wijk in 2010 
echt wat georganiseerd worden tegen vereenzaming van ouderen? 
Moet er extra aandacht komen voor hondenpoep? Kom naar een van 
de samenspraakbijeenkomsten en laat weten waar u graag in wilt 
investeren in 2010! 

5 oktober 18.30 - 20.00 uur: Bezuidenhout Midden- Oost en West 
in Buurtcentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuijsstraat 25, 
2593 CH Den Haag. Meer info: www.bezuidenhout.nl/nieuws

Wethouder Marnix Norder zal aanwezig zijn.

STADSDEELAVOND IN BEZUIDENHOUT

oproepen

websitebeheerdeers
www.bezuidenhout.nl zoekt hulp: Wij zoeken mensen die in de toekomst een deel van de site willen 
beheren. Wie lijkt het wel wat? Interesse? Stuur dan een e-mail naar info@bezuidenhout.nl

redactielid en/ of vormgever
De redactie is op zoek naar nieuwe redactieleden die het team komen versterken. Vind je schrijven 
leuk en/ of heb je ervaring met het layoutprogramma Adobe Indesign, neem dan gerust contact op met 
Marieke Willemsen (hoofdredacteur) via bezuidenhoutnieuws@gmail.com

advertentiewervers
Ook is de redactie op zoek naar nieuwe advertentiewervers. Interesse? neem dan gerust contact op 
met Marieke Willemsen (hoofdredactuer) via bezuidenhoutnieuws@gmail.com



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

oplage 8.400

Kopij deadline BN19: 16 oktober 2009

REDACTIE
Hoofdredactie: Marieke Willemsen 

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

Met dank aan: Wilma Brongers, Harold 
Thijssen, Wijkberaad Bezuidenhout en de 
bezorgers.

VORMGEVING
Linda Kastelijn-Kitzen

FOTOGRAFIE
Mathieu Kastelijn, Marco Ferrageau, 
Suzanne van de Kerk

ADRES
Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag
T: 070-3477297
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
www.bezuidenhoutnieuws.nl
girorekeninnummer: 262020
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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 17 was voor bewoners een moeilijke opgave. Het ging om een 
detail van het balkonhek van de Gallery Art Korner aan de Bezuidenhoutseweg.
Een aantal bewoners had de juiste oplossing. Na loting is de volgende winnaar uit de bus 
gekomen: mevrouw Wintermans. Van harte gefeliciteerd, na bevestiging is de boekenbon 
af te halen bij het WDC Bezuidenhout.
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

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

Koninklijk Conservatorium: Op 12 en 13 okt. Agrippina van Händel in het kader 
van het Händel-jaar. Kees van Baarenzaal. Aanvang: 19.30 uur.  www.koncon.nl.

Christus Triomfatorkerk: Lunchconcerten verzorgd door leerlingen van het 
conservatorium elke 2e en 4e donderdag van de maand. Aanvang 12.30 uur. Toegang 
gratis. Duur: 45 min. Programma per e-mail aanvragen: apikaar@tiscali.nl. 
Meer info: www.koncon.nl. of  www.stiemer@solcon.nl , telefoon: 070-3825265.

Tentoonstelling t/m 23 oktober: “Äbel hits back”,  installatie (houtsnede) van de Haagse 
kunstenaar Jos de l’Orme is elke werkdag te zien tussen 12.00 uur en 14.00 uur. Meer 
informatie: www.josdelorme.nl of www.wieke@wieketerpstra.nl, tel: 070-3508799

Bibliotheek Haagse Hout: Voorlezen en knutselen: t/m november elke woensdag 
14.00 uur -15.00 uur. (3 t /m 7 jaar). Voorlezen voor peuters en (groot)ouders 6 nov. 
9.45 uur - 10.45 uur.
Oktober: Kinderboekenweek van 7 tot 17 oktober
De Betovering, voorstelling: Verdwaald in de Amazone, 23 okt. 11.00 uur -11.45 uur
Nederland leest: start 23 oktober.
November: Slotavond Nederland Leest 20 november. 19.30 uur-21.30 uur.
Informatie: www.bibliotheekdenhaag.nl
Reserveren: reserverenhaagsehout@dobdenhaag.nl of telefoon: 070-3850579.

Koninklijke bibliotheek: In de expositieruimte: De Verdieping van Nederland is t/m 
13 december de expositie: Van hier tot Tokio, 400 jaar handel met Japan, te zien.
Bezoek de site www.kb.nl voor webexpositie, digitale presentatie van bijzondere 
boeken, handschriften e.d. Het geheugen van Nederland. Telefoon: 070-3140310

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

Door El Hoek

advertentie




