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Centrum Jeugd & Gezin geopend
Door de redactie

Wethouder Sander Dekker (On-
derwijs, Jeugd en Sport) heeft vo-
rige maand het nieuwe Centrum 
Jeugd & Gezin (CJG) geopend. 
  
“Met het Centrum Jeugd & Gezin is er 
nu één plek in de wijk waar ouders met 
al hun vragen over het opgroeien van 
hun kinderen terecht kunnen. Of het 
gaat om zaken als hoeveel snoep een 
kind mag eten of gedragsstoonissen, u 
kunt er voor terecht aan de  Koningin

Opening Centrum Jeugd & Gezin  
Foto: OCW, Gemeente Den Haag

Harold Thijssen zat in de zaal tij-
dens de laatst gehouden bewoners-
vergadering. Maar zijn stoel achter 
de bestuurstafel was nog onbezet. 
De vacature houdt het wijkberaad 
al maanden bezig. Gelukkig waren 
er ook veel positieve berichten. Zo 
behalen de verschillende werkgroe-
pen stapsgewijs goede resultaten. De 
grootste zorg betreft de vervanging 
van de riolering in de wijk. De ko-
mende jaren is heel Bezuidenhout-
Oost aan de beurt. Gezien de verzak-
kingen van de huizen rond de Van 
Imhoffstraat kreeg de vergadering 
het advies op zijn hoede te zijn. De 
gemeente heeft daar grote fouten ge-
maakt.

Door Adriaan Pels

Het was de eerste bewonersvergadering 
na zijn aftreden en dé gelegenheid om 
Thijssen uitbundig te huldigen voor 
zijn vele werk gedurende een groot 
aantal jaren. Voorzitter Arenso Bakker 
memoreerde zijn verschillende rollen 
in het Wijkberaad, laatstelijk die van 
penningmeester, waarin hij zich liet 
kennen als een man die gemakkelijk 
contacten legt en voor elk (financieel) 
probleem  een oplossing vindt. Over 
zijn opvolging; ondersteuning door de 
gemeente, is mogelijk, maar de toch

noodzakelijke penningmeester is nog 
niet gevonden. 

Werkgroepen
Uit de werkgroepen werd onder meer 
gemeld dat ‘Oost’ met de gemeente 
overlegt over de problemen die een 
‘schouw’ heeft opgeleverd.  Dat bij 
‘Midden’ de geluidsoverlast nog steeds 
actueel is. En de ‘Schenkstrook’ ook 
over de resultaten – “het is er een 
zootje” – van een schouw praat en van 
een plan voor een weg aan de andere 
kant van de Schenk heeft gehoord. 
Terwijl ‘Sophiapark’ zich inspant 
voor een kunstwerk in het park. 

Riolering
Lang werd er gepraat over de 
verzakkingen van huizen in de Van 
Imhoffstraat ten gevolge van het werk 
aan de riolering. Er vielen woorden 
als “grote fouten en verbijsterende 
onkunde bij de gemeente”, die vooral 
gingen over onverantwoord onttrekken 
van grondwater in het gebied waardoor 
huizen op houten palen problemen 
krijgen. Met hulp van deskundigen 
wordt de gemeente aansprakelijk 
gesteld. Wanneer heel Oost onder 
handen wordt genomen, is het raadzaam 
vroegtijdig de plannen angstvallig te 
bestuderen. De oprichting van een 
aparte werkgroep ligt voor de hand.

Sophiestraat 120. Openingstijden: 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 
uur tot 17.00 uur.
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De her en der verspreide fietsen in 
de wijk vormen een probleem. Dat 
vindt stadsdeelwethouder Marnix 
Norder ook. Maar wat doe je eraan? 
Om te beginnen krijgt het thema 
‘fiets’ extra aandacht in 2010. 
Ook het boomonderhoud en het 
terugplaatsen van gekapte bomen 
komen hoog op de activiteitenlijst 
van de gemeente. Aan de wens 
meer van die mooie, historische 
lantaarnpalen, zal echter op de lange 
termijn worden voldaan.

Door Adriaan Pels

Voor het fietsenprobleem zijn 
fietsenstallingen nodig. Wethouder 
Marnix Norder kondigde op de 
jaarlijkse stadsdeelavond aan hiervoor 
te gaan zoeken naar schuren en zelfs 
woningen die daar geschikt voor te 
maken zijn. Het bestemmingsplan 
wordt erop aangepast. Ook blijft hij 
speuren naar parkeerplekken, waar 
fietstrommels geplaatst kunnen worden. 
Als proef komen ze in Bezuidenhout-
West. Bewoners kunnen tegen een 
kleine vergoeding een fietsstalplek 
huren in deze afgesloten containers.
Ook aan de vele ‘weesfietsen’, 
achtergelaten fiets(wrakken), gaat wat 
gedaan worden. Weet u een fietswrak 

(langdurig ongebruikte fiets of brommer 
waarvan drie belangrijke onderdelen 
kapot zijn) te staan? Dan kunt u dit 
melden bij de gemeente. Bellen met 
het gemeentelijk Contact Centrum, 
telefoon: 14 070.

Bomen komen terug
Een bewonersklacht die steeds 
terugkomt is dat, ondanks beloftes, 
gerooide bomen niet vervangen 
worden. Dat heeft te maken met 
bodemonderzoek en het seizoen waarin 
bepaalde boomsoorten geplant kunnen 
worden, was het antwoord. Norder vond 
het kennelijk een te algemeen verhaal 
en stelde Renzo Steijvers (teamleider 
Leefbaarheid stadsdeelkantoor Haagse 
Hout) voor een te raadplegen actuele 
lijst op te stellen met locaties waar en 
data wanneer bomen geplant worden.
Een andere opmerking ging over de 
enorme groei van bomen, waardoor het 
licht van de lantaarnpalen minimaal 
wordt. Het wordt bekeken.
Duidelijker kon de wethouder zijn 
over de door boomwortelopgroei 
beschadigde voet- en fietspaden. 
Mede door suggesties van bewoners 
worden de Reigersbergenweg en de 
Bezuidenhoutseweg op het ogenblik 
aangepakt. Het is een kwestie van zorgen 
dat de wortels de vereiste zuurstof 

krijgen, zodat ze daarvoor niet naar de 
aardoppervlakte hoeven te komen.

Historische lantaarnpalen
In verscheidene straten in het 
Bezuidenhout zijn lantaarnpalen ver-
vangen door historische lantaarnpalen. 
Die wil iedereen wel zijn straat. Tineke 
Hooiveld , Stadsdeelkantoordirecteur, 
legde uit dat een van de voorwaarden 
daarvoor is dat de bestaande palen 
zijn afgeschreven. Zolang dat niet 
het geval is, is vervanging financieel 
onverantwoord.

‘Hoogteboutjes’ geven huizenverzakkingen aan
De tachtigjarige riolering in het 
Bezuidenhout is aan vervanging toe. 
In Bezuidenhout-Midden, op het Van 
Imhoffplein en omgeving, is met dit 
karwei begonnen, maar in september 
is het werk stilgelegd. De reden was dat 
er verzakkingen van huizen werden 
gemeld. Intussen is er onderzoek 
gedaan en worden er maatregelen 
genomen om verdere problemen 
te voorkomen. Na de jaarwisseling 
worden de werkzaamheden hervat. 
In 2011 is Bezuidenhout-Oost  aan 
de beurt. Om een soortgelijke 
situatie als in Midden voor te zijn, 
plaatst de gemeente nu al zogeheten 
‘hoogteboutjes’ op een aantal gevels. 
Hoogteverschillen hiervan kunnen 
er straks op wijzen dat een pand 
verzakt. 

Door Adriaan Pels

Voor het vervangen van de riolering is 
het noodzakelijk – omdat de buis op 
de hoogte van het grondwater ligt – 

dat tijdelijk de grondwaterstand wordt 
verlaagd. De combinatie van deze 
tijdelijke onttrekking van het water 
en de aanhoudende droogte afgelopen 
zomer is de oorzaak van een abnormale 
lage grondwaterstand in het werkgebied 
in Midden. Normaal beweegt die tussen  
0,80 meter NAP en -1,10 meter NAP. Op 
dit moment staat het water op ongeveer 
-1,20 meter NAP. De gemeente heeft 
daarop ingenieursbureau Breijn 
Stedelijke Infra gevraagd om met 
een advies te komen over de ontstane 
situatie. Om herhaling te voorkomen 
als in het voorjaar het werk weer 
wordt begonnen, zijn er maatregelen 
genomen om de hoeveelheid water die 
aan de grond onttrokken wordt, zo snel 
mogelijk weer terug te brengen. Voor 
dit doel wordt op het Van Imhoffplein 
een proefopstelling geplaatst die het 
grondwater moet bijvullen. Gekeken 
om hoeveel water het gaat. In de Tweede 
en Derde Louise de Colignystraat, de 
Jacob Mosselsraat en de Amalia van 
Solmstraat wordt de doorlatendheid van 

Fietsen, bomen en lantaarnpalen, houden wijkbewoners bezig

Verslag aanvragen?

Het complete verslag van de 
Stadsdeelavond is te vinden 
op www.denhaag/ Stadsdelen 
en wijken / HaagseHout/ 
Bijeenkomsten en activiteitenprog. 

Ook verkrijgbaar bij de i-Shop van 
VÓÓR Welzijn in het Buurtcentrum 
Bezuidenhout
Johannes Camphuijsstraat 25. 

de bodem gemeten.

Hoogteboutjes in Oost
Om de beweging van panden in de 
gaten houden als straks in Oost met 
de rioeringswerkzaamheden wordt 
begonnen worden er nu al hoogteboutjes 
in buitengevels aangebracht. Als 
dat gebeurd is, wordt een zogeheten 
nulmeting verricht. Ook wordt de 
afstand vastgesteld waarbinnen een 
boutje zich op of neer mag bewegen. 
Bij overschrijding hiervan worden 
direct maatregelen genomen om 
eventuele schade aan de bebouwing te 
voorkomen. Eind november moesten 
alle hoogteboutjes op de gevels zijn 
aangebracht. 

Voor vragen over dit onderwerp heeft 
de gemeente een contactpersoon, de 
heer S. Chan, aangesteld. 
Telefoon: 353 63 76 of  het gemeentelijk 
ContactCentrum via telefoon:14070
Of stuur een e-mail naar: 
contactcentrum@dsb.denhaag.nl. 
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Het verhaal gaat over een kerststal 
waarin naast de herders, de drie 
koningen, de schapen, de os en de 
ezel, ook Sinterklaas, een bakker, 
apotheker, een bedelaar en tientallen 
andere gewone mensen een rol 
spelen. De miniatuurvoorstelling is 
dan ook meer dan de armetierige stal 
waarin Jezus rond twaalven wordt 
geboren. Het is een dorp. En het 
verhaal gaat over hoe de dorpelingen 
die bijzondere nacht hebben beleefd. 
Een nacht vol kleine wonderen. 
Deze kerststal is te zien op 12 
december in het Wijkgebouw en 
het verhaal wordt verteld door 
wijkgenoot Sylvain Lelarge. 

Door de redactie

Sylvain Lelarge is een Fransman, 
opgegroeid in de Provence, waar het 
een traditie is kleifiguurtjes (‘santons’), 
van tien tot vijftien centimeter hoog, 
te boetseren. Waarmee in de loop der 
jaren een heel dorp met heuse huizen, 
winkels, bomen en een kerk wordt 
gecreëerd. Het dorp van Sylvain zelf 
telt zo’n honderdvijftig zielen. Met 
Kerstmis wordt met de santons het dorp 
waar volgens de overlevering Jezus is 
geboren samengesteld: de voorstelling 
toont Maria, Jozef, de ezel en de os, vol 

blijdschap de komst van het kindeke 
Jezus vierend. Vanzelfsprekend zijn 
er herders bij en engelen, maar al 
snel loopt ook het gewone volk uit: 
de bakker, de apotheker, de bedelaar, 
kortom alle bewoners van ‘Betlehem in 
de Provence’. 

Kleine wonderen
Het bijbehorende verhaal gaat over 
‘kleine wonderen’, die je in geen 
andere kerstvertelling hoort. Hoe de 
os en de ezel met hun warme adem het 
kindje Jezus van de vriesdood redden. 
Hoe de molenaar, de grootste luilak 
van heel Betlehem, om middernacht 
vol werklust wakker wordt en de hele 
nacht velden en bossen doorkruist, met 
drie grote zakken verse bloem om het 
kindeke zijn eerste pap te bezorgen. En 
hoe de dorpsgek de schoonheid van het 
leven laat zien aan de blinde. En hoe 
de veldwachter, na twintig jaar jacht 
op een zigeuner, een kippendief, hem 
eindelijk op heterdaad betrapt, maar 
hem dan toch laat gaan. Die zigeuner 
is nota bene de reden waarom u tot op 
de dag van vandaag kalkoen eet met 
Kerst.

Allemaal kleine wondertjes, te veel om 
ze hier allemaal neer te schrijven, dus 
kom naar de presentatie van Sylvain 

Samen met dertig andere Nederlandse steden is onze stad nu ook te zien 
op Google Streetview. Het systeem bevat panoramafoto’s waarbij je 360 
graden om je heen kunt kijken. Op die manier sta je als bezoeker als het 
ware in de foto.

Google heeft de afgelopen maanden met auto’s met opnameapparatuur door 
de Haagse straten gereden. De website is bereikbaar via maps.google.nl 

De Theresiastraat in Streetview    Foto: www.bezuidenhout.nl

Een bijzonder kerstverhaal met een wonderbaarlijke kerststal

Bezuidenhout nu ook te verkennen met 
Google Streetview

Wie een kerstboom of een zak met 
vuurwerkresten inlevert bij een van 
de 21 inleverpunten in de stad, krijgt 
een kaartje met een unieke code. 
Meer weten kijk op: 
www.opgeruimdstraatnetjes.nl.

Opgeruimd 
st(r)aat netjes!

Lelarge. Het wordt een middag die je 
niet gauw zult vergeten!

Praktische informatie:

De vertelling wordt gehouden op zaterdag 
12 december, van 14.00 tot 17.00 uur, in 
het Wijk- en dienstencentrum, Johannes 
Camphuysstraat 25. De taal is Nederlands, 
met uiteraard veel Frans ertussen. Kinderen 
zijn welkom in het eerste gedeelte (de ken-
nismaking met de kerststal en het verhaal).
Na de pauze wordt er geluisterd naar een 
oude Zuid-Franse opname van hetzelfde 
verhaal (met tekst en vertaling). 

De toegang is gratis. Maar gezien het 
beperkte aantal plaatsen is aanmelden 
noodzakelijk. 
Aanmelden? Neem hiervoor a.u.b. contact 
op met Anny Weijers via telefoon: 3837965. 



techniek. Haar opdrachten hangen ook 
vaak samen met het fenomeen ‘akoes-
tiek’. Voor de wandkleden is wol het 
meest gebruikte materiaal. Een gelaag-
de opbouw geeft het kleed diepte, wat 
wordt versterkt door het combineren 
met andere materialen. Het materiaal 
van haar wandkleden is poreus en daar-
door goed te combineren met akoes-
tisch materiaal. Aan de achterzijde 
wordt bijvoorbeeld steenwol gebruikt. 
Een dergelijke opdracht vindt ze span-
nend en uitdagend omdat ze zich dan 
moet verplaatsen in de opdrachtgever 
en zijn wensen. De vaak heel specifieke 
wensen en randvoorwaarden vormen 
een extra uitdaging om iets bijzonders 
te maken.

Ook in haar andere werk zoekt deze 
kunstenares graag naar eenvoud aan de 
ene kant en combinaties van materiaal 
en techniek aan de andere kant. Zachte 
stoffen zoals zijde, vilt en wol combi-
neren en tegenstellingen zoeken met de 
hardere dessins van bijvoorbeeld zeef-
druk.

04 INTERVIEW nummer 19 - december 2009

Nora van Klingeren, kunstenares in het Bezuidenhout:
“Mijn kunst is een uit de hand gelopen hobby”
Nora is een kunstenares die werkt 
met stoffen. Zo ontwerpt en maakt 
ze op het ogenblik prachtige wand-
kleden. Ze woont in een gezellige 
flat (met atelier aan huis) in de Adel-
heidstraat. Ze heeft bouwkunde 
gestudeerd, werkt bij Naturalis in 
Leiden maar heeft naast haar baan 
nog voldoende tijd over voor haar 
“uit de hand gelopen hobby”. Haar 
creatieve talent heeft ze van haar va-
der geërfd, die architect was. Toen 
haar kinderen groter werden, kreeg 
ze meer tijd om haar talent te gaan 
ontwikkelen.

Door El Hoek

Nora ging zes jaar geleden workshops 
en cursussen volgen bij Zijdar in Fries-
land. De firma Zijdar is leverancier 
van zijde, wol en allerlei andere stof-
fen. Hier leerde ze de mogelijkheden 
van materialen en technieken kennen. 
Ze begon met het ontwerpen en maken 
van sjaaltjes, “een makkelijk te han-
teren product”, zoals ze zelf zegt. De 
basis van de sjaals is zijde, dat ze eerst 
beschildert of in kleuren spuit.

“Ik had altijd al wat met stof”
In haar atelier vind je een bonte men-
geling van bewerkte (geverfde) en 
onbewerkte wol, zijde en andere ma-
terialen. Nora werkt behalve aan eigen 
vrij werk, in opdracht van bedrijven 
en particulieren. Ze haalt inspiratie uit 
haar eigen fantasie, de natuur, de stad, 
de seizoenen en gebeurtenissen. Grote 
inspiratiebron is tevens de techniek en 
dat is uiteraard te verklaren uit haar op-
leiding in architectuur en bouw-

                 Foto’s: Nora van Klingeren

advertenties

Exposities
Ze neemt deel aan exposities, maar dat 
kost haar veel tijd en is soms moeilijk 
te organiseren. Voor het Van Gogh Mu-
seum in Amsterdam maakte ze een col-
lectie sjaals en wandkleden. Ook is ze 
aangesloten bij de Stichting KunstPost 
Mariahoeve (zie de vorige Bezuiden-
hout Nieuws), die als doel heeft kunst 
en cultuur in het Haagse Hout een ei-
gen plek te geven en geregeld expo-
sities houdt. Ze vindt KunstPost een-
prachtig initiatief, maar voelt zich niet 
nadrukkelijk verbonden met de andere 
kunstenaars.

Bent u nieuwsgierig geworden naar het 
werk van Nora van Klingeren? 
Kijk dan op:www.noravanklingeren.nl. of 
stuur een e-mail: nora@vanklingeren.nl

Wij zijn op zoek naar: 

NIEUWE REDACTIELEDEN en een enthousiaste DTP-ER (met 
kennis van Indesign) die het BN-team komen versterken.

Interesse? 
Neem dan contact op met Marieke Willemsen via: 

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Ben jij nieuwsgierig?
Dan is de redactie op zoek naar jou!

BEZUIDENHOUT NIEUWS
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Het gebouw aan de Carel Reiniers-
zkade, hoek Loudonstraat, met de 
tekst PsyQ op de gevel, roept bij 
velen in de wijk wel wat vragen op. 
Waar staat dat PsyQ eigenlijk pre-
cies voor? Dat het iets met psychia-
trische zorg te maken heeft, vermoe-
den de meesten wel. Maar worden 
er mensen opgenomen? Is het dag 
en nacht open? Voor Bezuidenhout 
Nieuws geeft Rob Boeijen, manager 
bedrijfsvoering, uitleg.

Door Nike van der Wenden

Het bedrijf PsyQ (een B.V.) is onder-
deel van Parnassia Bavo Groep (een 
van de grootste aanbieders van geeste-
lijke gezondheidszorg in Nederland) en 
biedt psycho-medische zorg. Vandaar 
Psy in de naam, de Q heeft geen speci-
ale betekenis. 

Net zoals in de algemene ziekenhuizen 
kent ook de geestelijke gezondheidzorg 
(GGZ) verschillende specialismen. 
Door PsyQ worden negen specialis-
men geboden: ADHD bij volwassenen, 
angststoornissen, depressie, eetstoor-
nissen en obesitas, persoonlijkheids-
problematiek, psychotrauma, relatie 
& psyche, seksuologie en ten slotte 
somatiek & psyche. In Den Haag zijn 
deze specialismen over vijf vestigingen 
verdeeld. Voor klinische behandeling 
wordt de patiënt naar de Lijnbaan ver-
wezen, de Carel Reinierszkade is enkel 
voor ambulante zorg en er wordt dus 
niemand opgenomen. 

Om in deze zorg te komen is een ver-
wijsbrief van de huisarts nodig. De ope-
ningstijden zijn van 8.00 tot 18.00 uur 
en op woensdag is er een avondspreek-
uur tot 21.00 uur om patiënten die wer-
ken, studeren of anderszins overdag 
verhinderd zijn tegemoet te komen.

Psychotrauma
Aan de Carel Reinierszkade is men ge-
specialiseerd in de behandeling van een 
psychotrauma en ADHD bij volwasse-
nen. Bij traumatische ervaringen kunt 
u denken aan ervaringen met fysiek ge-
weld, zoals een winkelier die overval-
len is, maar ook aan seksueel misbruik 
en oorlogservaringen. Men kan dan last 
krijgen van nachtmerries, voortduren-
de herbeleving en andere psychische 
klachten.

ADHD 
ADHD staat (in het Nederlands) voor: 
aandacht-tekortstoornis met hyperacti-
viteit. Desgevraagd legt Rob Boeijen 
uit dat met ‘aandachttekort’ niet be-
doeld wordt dat men te weinig aandacht 
krijgt, maar dat men zelf de aandacht 
niet gericht kan houden. Men heeft on-
rust in het hoofd, is met honderd din-
gen tegelijk bezig en brengt ze niet tot 
uitvoering. Denk aan rekeningen die in 
de bus vallen en (on)geopend worden 
en daarna vergeten. Afspraken of be-
loften die niet nagekomen worden en 
meer van dit soort gedrag. Het wordt 
niet begrepen door de omgeving en kan 
tot grote problemen leiden. 

Mensen presteren vaak bij studie en 
werk onder hun niveau. We denken bij 
ADHD meestal aan het hyperactieve 

jongetje, maar er bestaat ook een vorm 
zonder hyperactiviteit in de literatuur 
ook wel ADD genoemd. Volwassenen 
hebben vanaf hun vroege jeugd vaker 
en sterker last gehad van aandachts- en 
concentratieproblemen, impulsiviteit 
en hyperactiviteit. Onderzoek wijst uit 
dat er sprake is van een neurobiolo-
gische stoornis in de hersenen op het 
niveau van de zenuwverbindingen. 
Een moeilijke jeugd of conflicten met 
ouders vormen geen oorzaak. Wel is 
ADHD genetisch bepaald. 

Succes
Het succes van PsyQ is voor een groot 
deel te danken aan de behandelingsme-
thoden. Hierbij kunnen verschillende 
specialisten betrokken zijn, zoals psychi-
aters, psychotherapeuten,psychologen, 
sociaal-psychiatrisch verpleegkundi-
gen en creatief- en muziektherapeuten. 
Er wordt individueel en in groepen ge-
werkt en de laatste inzichten worden 
gevolgd. Daartoe beschikt PsyQ over 
verschillende kenniscentra en is actief 
met vooruitstrevende wetenschappe-
lijke onderzoeksprogramma’s. 

Waar staat PsyQ voor? 
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Nutsschool 80 jaar:
leerlingen zamelen 
geld in
Alstublieft: € 3.515,15, voor de  
kinderen in de sloppenwijken 
van Sao Paulo in Brazilië. Van de     
kinderen van de Nutsschool Bezui-
denhout – zelf verdiend – omdat de 
school tachtig jaar bestaat.

 

Ingzamelde bedrag wordt symbolisch overhandigd     Foto: Nutsschool

Voor meer informatie: www.psyq.nl of bel 
tussen 10.oo uur en 16.00 uur 
0900-2357797 (lokaal tarief). 
Telefoonnummer vestiging zelf: 
070-3918189



ADVERTENTIES06

Stuyvesantstraat 215, 1e verdieping, 90 m2.
Zeer goed ingedeeld appartement met 2 ruime slaapkamers, 
moderne keuken, prima badkamer. Balkon met ochtendzon. 
 €169.000,- k.k.

Interesse? Bel naar: 06-4450 3535 of 
070-512 1670

Zelfs in deze tijd verkoop ik gemiddeld 
binnen 2 maanden. Daardoor ben 
ik doorlopend op zoek naar nieuwe 
panden.Heeft u verhuisplannen? Laat 
me dit weten!Dan kom ik graag langs om 
kennis te maken en mijn verkooptactiek 
door te spreken.

Esther Jansen
wijkmakelaar

TE KOOP:

Juliana van Stolberglaan 290, 2e (top) verdieping 90 m2.
Heerlijk licht en ruim appartement met grote woonkamer, 
3 slaapkamers, moderne keuken en badkamer. 
€175.000,- k.k. 
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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.

De gemeente er naar streeft dat iedereen een 
vuilniscontainer krijgt, zodat vuilniszakken 
uit het straatbeeld verdwijnen? 

De veiligheid in de wijk toeneemt? Onder 
meer door de samenwerking bewoners – 
schoolbesturen en schooljeugd en politie. 

Er  naast de glas- en papier- en kartonbakken, 
ook bakken voor het plastic komen? Waar 
en wanneer is nog niet bekend.
 
Het Beatrixkwartier gezelliger wordt 
gemaakt? Onder meer door het plaatsen 
van twee kiosken.

Men bezig is de Bezuidenhoutseweg een 
geasfalteerd fietspad aan de boszijde te 
geven?

Omwonenden de gemeente gevraagd 
hebben naar het gevaarlijke kruispunt Carel 
Reinierszkade – Schenkweg te kijken? 

Het De Eerensplein is opgefleurd met 
bloembakken?

De nieuwbouw op de binnenplaats tussen de 
Spaarwaterstraat en de Bezuidenhoutseweg 
(achter kantoor Aegon) nog meer vertraging 
heeft opgelopen? De plannen zijn vooralsnog 
ongewijzigd.

Dat dit najaar de werkgroep Bezuidenhout-
Oost voor de tweede keer de wijk gaat 
‘schouwen’?  Waar is aandacht voor nodig? 
E-mail: werkgroepoost@bezuidenhout.nl. 

De fietspaden in het Haagse bos een 
nieuwe, roodbruine verharding krijgen? 
Om het onderscheid tussen de wandel- en 
fietspaden duidelijker te maken.

De gebieden waar honden mogen loslopen 
ook worden aangepast? Er zal rekening 
gehouden worden met de ligweiden en 
ecologisch waardevolle plekken. 

Omwonenden vrezen voor hun nachtrust 
door de bouw van de Haagsche Zwaan? 
Aan het 174 meter hoge kantoorgebouw 
aan de Schenkkade wordt tussen november 
dit jaar en maart volgend jaar tweeënzestig 
nachten doorgewerkt. 

Bij het instellen van de parkeerschijf het 
tijdstip van aankomst naar boven mag 
worden afgerond op het eerstvolgende hele 
of halve uur? 

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

VASTE RUBRIEKENnummer 19 - december 2009

GEZOCHT!

Nee, dit is niet het begin van de oeroude mop met de clou: mijn fiets is gestolen. 
Mijn trouwe rijwiel staat gewoon in de gang. Maar de fraai gekleurde gipsen 
kniekous is verwijderd.
Dat gebeurde in Bronovo, met een cirkelzaag. Ze zullen het vaker gedaan 
hebben - toch keek ik maar even naar de tl. lampen en alle medische 
apparatuur. Hierna kreeg ik een huidkleurige sterke kous, (geen keuze 
in tinten dit keer) en nog even zicht, per röntgen, op mijn gecompliceerde, 
maar nu goeddeels herstelde breuk.“Weet u dat u daar nu bijna 4 maanden 
last van heeft gehad?” vroeg de vriendelijke arts die mee aan keek. Waarna 
hij ook vertelde dat ik uitbehandeld was maar wel naar de fysiotherapeut 
moest en voorlopig geen lange wandelingen zou kunnen maken. 

Enfin, het is al feest als je wee twee schoenen aankunt en ik ken een kundige 
fysiotherapeut die af en toe mijn opstandige rug (familiekwaal - aardig 
gespreksonderwerp op verjaardagen) weer in model zet. Daar kan die enkel nog 
wel bij. Probleem opgelost en alle adviezen van de specialist, mijn medische 
zussen en de fysiotherapeut ten spijt kon ik toch weer lekker normaal op pad. 
Het aantal kilometers per dag - wie houdt dat bij?
Simpel, dat deed mijn beschadigde enkel. Uit schuldgevoel trok ik 
de vleeskleurige sok dan ’s nachts weer aan, maar het gezeur in mijn 
onderdaan bleef. Vervelend, want ik had alle hulpmiddelen (krukken, 
rolstoel) teruggegeven aan de verhuurinstanties, blij dat ik weer een 
normaal burger ging worden. Wat nu? Toch weer met krukken? Brrr. Een 
soort wandelstok? Nou, nee. Taxi’s - aardig maar op den duur wat prijzig. 

Hellup - er was een tijd dat je bakker, slager etc. kon bellen - maar dat ligt 
achter ons. Gelukkig zijn de karretjes in de supermarkt op leunhoogte en kijkt 
niemand er raar van op als je er mee naar buiten rijdt, naar huis. Daar kan hij 
in de gang tot de volgende inkoopslag - ook handig voor ’t wegbrengen van lege 
flessen en oud papier. Mijn dank aan de uitvinder van de diepvries is groot. Met 
uitgekiend beleid hoef ik maar weinig trips te maken. Komt goed uit want ik ben 
dol op koken maar ik heb een broertje dood aan supermarkten, en helaas zit een 
bezoek aan de echte slager, bakker, visboer en groenteman (handig bij elkaar 
in onze eigen Theresiastraat) er nog even niet in. Als ik maar netjes, per dag, 
kleine wandelingetjes maak met de steunkous discreet onder de lange broek 
laat mijn ex breuk weinig van zich voelen. Bovendien - de december maand 
nadert - de gezelligste tijd van het jaar. Cadeautjes kopen, gedichten erbij, 
maar ook weer ’s uitgebreid koken en eten. Mensen over de vloer die dat willen 
opeten en lang blijven plakken. Een giga vaat in de keuken, geen glas of kopje 
meer schoon - maar dat probleem heb ik jaren geleden opgelost - alles gaat in 
de vaatmachine, zodat niemand zich hoeft op te offeren. Tja, het uitgebreide 
koken enzo - die pret laat ik me toch niet afnemen. Ik heb barkrukken in de 
keuken met een kussen erop kom ik hoog genoeg, blijkt, om in alle pannen te 
kijken, alles erin te mikken en te roeren. Mijn vriend heeft zelfs zo’n rollende 
boodschappentas aangeschaft - laat de  feestdagen maar komen!

oproepen

Websitebeheerders
Bezuidenhout.nl zoekt hulp: Wij zoeken mensen die in de toekomst een deel van de site willen behe-
ren. Interesse? Stuur dan een e-mail naar info@bezuidenhout.nl of kom naar de receptie op 11 januari  

Penningmeester voor Wijkberaad 
Het wijkberaad is dringend op zoek naar een enthousiaste penningmeester met kennis van zaken en 
hart voor de wijk. Interesse? Stuur dan zsm een e-mail aan het wijkberaad via: 
bezuidenhout@planet.nl

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

Hoera! Ik kan weer lopen

COLUMNDoor buurtvrouw Marianne
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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 18 was voor bewoners een moeilijke opgave. Het ging om een detail van 
een beeld bij de entree van Ministerie van LNV.
Een aantal bewoners had de juiste oplossing. Na loting is de volgende winnaar uit de bus gekomen: 
Mevrouw J. Bouma. 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 e-mail 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 8 december: Historische documentatie. Thema: Chopin. Van 10.00 tot 17.00 uur. en 
presentatie liedklas 20e eeuw om 19.30 uur.
Op 9 december: Klavierwerken van Chopin Twilight concerten. Aanvang 18.30 uur. 
Op 13 december: Jongensdansdag:  ballet, streetdance, krachttraining. Van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang € 15. Aanmelden bij: t.vanzuijlen@koncon.nl  
Informatie: www.koncon.nl/ballet/activiteiten
Op15 december: Early Music: open stage(maandelijks). Aanvang  19.30 uur. Op16 december: 
Afdelingsconcert piano. Aanvang 19.00 uur. Informatie: www.koncon.nl.
Allen gratis toegang.

Christus Triumfatorkerk
Op 3, 10 en op17 december: Lunchconcerten verzorgd door leerlingen van het 
conservatorium (speciaal adventsconcert). Van 12.30 tot 13.15 uur. Informatie: ruudstiemer@
christustriumfatorkerk.nl Tot en met 11 december: Expositie ”Mono no aware”, 3 korte 
videofilms (Rain, Sugar, Éye). Informatie: wieke@wieketerpstra.nl

Bibliotheek Haagse Hout
Woensdag 2, 9 en 16 december: Voorlezen en knutselen 3 t/m 7 jaar. Van 14.00 - 15.00 uur. Op 
4 december en 15 januari: Voorlezen voor peuters. Van 10.00 tot 10.45 uur. Informatie: www.
bibliotheekdenhaag.nl. Reserveren: reserverenhaagsehout@dobdenhaag.nl of  070-850579.

Koninklijke Bibliotheek
Tot en met 13 december: De expositie ‘Van hier tot Tokio -  400 jaar handel met Japan’.
Bezoek voor webexpositie, digitale presentatie van bijzondere boeken, handschriften e.d. de site: 
www.kb.nl

De Nieuwe School
Van maandag 21 t/m donderdag 24 en van 27 t/m 31 december: Activiteiten in de kerstvakantie 
voor jongeren van 10 tot 15 jaar, o.a. koken, filmmiddag met hapjes, bodyboarden, karten, 
kerststukjes maken, toernooi, enz. Er komt nog een flyer. Voor meer informatie over het 
programma en de tijden: Tarah.terHorst@VoorWelzijn.nl

Door El Hoek

uitnodiging

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie  
11 januari 2010

Het Wijkberaad nodigt alle bewoners van Bezuidenhout uit 
voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2010

van 17.00 tot 19.00 uur.

U bent van harte welkom in het Wijk- en diensten Centrum 
Bezuidenhout aan de Johannes Camphuysstraat 25.

 
Het wijkberaad en de redactie wensen u alvast fijne feestdagen!


