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OOG VOOR DETAIL: WIN EEN BOEKENBON! !

Ook voor deze editie zijn wij op zoek gegaan naar een verrassend detail
.

BEZUIDENHOUT NIEUWS

De vorige foto uit editie 23 was voor bewoners een lastige opgave. Het ging om een detail
dat zich bevindt in de Joan Maetsuyckerstraat en betreft een muurbeeld door Toon Dupuis
aan de gevel van nummer 19. Een aantal van de inzenders had het juiste antwoord. Na
loting is mevrouw de Korte de winnaar geworden, van harte gefeliciteerd! De boekenbon
is af te halen bij het WDC Bezuidenhout.

> In deze uitgave o.a.

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: meedoen is voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag
kan niet gecorrespondeerd worden.
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Stichting Bewonerscomité Bezuidenhoutseweg
30 jaar
Bezuinigingen B & W en de gevolgen voor de
wijk

Door El Hoek
De Verdieping van Nederland
Tot en met 16 januari is daar de
tentoonstelling: “Nieuws op straat”
te zien. Marskramers en hun handel.
Het is een kijkje in de wereld van
rondtrekkende
handelaren.
Er
zijn uiteenlopende voorstellingen
van boek- en prentverkopers,
liederenzangers en (straat) venters
te zien. Ook kunt u het drukwerk dat
deze lieden verspreidden,bekijken.
Prins Willem Alexanderhof 5
tel: 070-3140911.
maandag en zondag
12.00u tot 17.00u
dinsdag
9.00u tot 20.00u

woensdag t/m zaterdag
9.00u tot 17.00u
Letterkundig Museum
Tot en met 31 december: Het Pantheon-100 schrijvers-1000 jaar literatuur.
Nederlandse en Vlaamse schrijvers vanaf de middeleeuwen tot heden.
Ook tot en met 31 december: De Nationale schrijversgalerij. Van Kader
Abdolah tot Joost Zwagerman, van Louis Couperus tot Anna Enquist, van
De Schoolmeester tot Toon Tellegen.
Prins Willem Alexanderhof 5
tel: 3339666
Dinsdag t/m vrijdag
10.00u tot 17.00u
zaterdag en zondag
12.00u tot 17.00u
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Centrum Jeugd en Gezin Haagse Hout bestaat
een jaar
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

MEDIUMPRAKTIJK open-je-ogen
kijken, zien, waarnemen.

voor meer info:

Medium Edwin van Houte
Juliana van Stolberglaan 194
2595 CM Den Haag
tel. 06-4711 4812

www.open-je-ogen.nl
COLOFON
Bezuidenhout Nieuws is een wijkkrant van
Bezuidenhout-Midden en -Oost en wordt
zes keer per jaar uitgegeven.
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Aan deze editie hebben meegewerkt:
El Hoek, Marieke Willemsen, Marianne van
Raaij, Pascal Degen
Met dank aan: Harold Thijssen, Wijkberaad
Bezuidenhout en de bezorgers.

VORMGEVING
Raymond Wajwakana
FOTOGRAFIE
Haag Wonen, Gemeente Den Haag,
Marieke Willemsen, El Hoek, Stichting
Boog, Will Wilhelmy Damsté-Batenburg
ADRES
Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag
T: 070-3477297
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
www.bezuidenhout.nl
girorekeninnummer: 262020

Heeft u de wijkkrant niet thuis
ontvangen? Laat het ons weten!

Bewoners genieten van een feestelijk buffet. Foto: Haag Wonen

De woningen van woningcorporatie
Haag Wonen voor 55-plussers in de
Johannes Camphuijsstraat bestaan
10 jaar. Reden voor een feestje in
het aan de overkant gelegen wijken dienstencentrum Bezuidenhout.
De feestelijkheden vonden plaats
na
afloop
van
de
jaarlijkse
bewonersvergadering.
Door de redactie
Men woont er graag. In de 38 tweeen driekamerappartementen is weinig
verloop onder de bewoners, zo vertelt
Wil Bouwman, penningmeester van de
bewonerscommissie. Dat geeft aan dat
de sfeer goed is. “Iedereen heeft het hier
heel erg naar z’n zin. Het zijn ook echt
mooie flats en we zitten hier heel centraal,

vlak bij het station en de winkels in de
Theresiastraat. En met de auto ben je zo
de stad uit”, schetst Wil enkele pluspunten
van het wooncomplex.
Samen werken aan leefbaarheid
Er zijn twee gemeenschappelijke tuinen,
die de bewoners zelf onderhouden.
“Die zien er altijd heel verzorgd uit. En
Haag Wonen zorgt er ook voor dat alles
netjes blijft, door bijvoorbeeld eventuele
reparaties snel uit te voeren”, aldus Wil.
Daarbij is het ook belangrijk dat de
bewonerscommissie heel actief is,
vult voorzitter Henri Roso aan. En de
samenwerking met Haag Wonen is volgens
hem prima. Dankzij de gezamenlijke
inzet van bewoners en corporatie is het al
tien jaar lang goed wonen in de Johannes
Camphuijsstraat.

Zwembad Overbosch het ‘groenste’ zwembad van Nederland?
Tijdens de Dag van de Duurzaamheid
begin vorige maand ging de verkiezing
groenste zwembad van Nederland van
start. De gemeente Den Haag heeft
zwembad Overbosch officieel kandidaat
gesteld voor deze onderscheiding.
Door de redactie
Zwembaden verbruiken veel energie. Met
de verkiezing van het groenste zwembad

van Nederland wil men zwembaden die
duurzaam zijn belonen. Het groenste
zwembad van Nederland ontvangt een
bijzondere prijs: het groene startblok.
Ook vindt de verkiezingsbijeenkomst
op vrijdag 17 december 2010 plaats
in een zwembad van Nederland. Dan
worden alle winnaars van de verkiezing
bekend gemaakt en worden de prijzen
uitgereikt.

De trotse, genomineerde kandidaten.
Foto: Gemeente Den Haag
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Centrum Jeugd en Gezin Haagse Hout bestaat een jaar
Het Centrum Jeugd en Gezin
(CJG) Haagse Hout heeft een
druk eerste jaar achter de rug.
Want iedereen die betrokken is
bij het opgroeien en opvoeden
van kinderen heeft wel eens
behoefte aan informatie. Vooral
ouders hebben dan ook steeds
meer de weg naar het CJG
gevonden als ze een vraag
hadden over de ontwikkeling
van hun kind.

Wist u dat...

Door Marieke Willemsen

... de struiken aan de lange
kant van het Spaarwaterveld
nieuwe stekken krijgen? Ook
komen er twee lijsterbessen

Zoekt u een goede school
of kinderopvang voor uw
kind(eren)? Spelen uw kinderen
wel met veilig speelgoed? Weet u
de juiste informatieve website te
vinden? Bent u op de hoogte van
het inloopspreekuur van CJG? Dit
zijn enkele vragen waarmee de
medewerkers van het CJG u graag
verder helpen.
“Wij zijn onder meer een
consultatiebureau
en
bieden
bewoners onder andere een
helpende hand op het gebied van
opvoeden, jeugdgezondheidszorg
en maatschappelijk werk”, vertelt
Gerrit ter Horst, medewerker
wijkcontacten
en
netwerken
enthousiast. “De inzet van
verschillende professionals op één

… Ingrid van Engelshoven
(D66), de nieuwe wethouder
Onderwijs en Dienstverlening,
stadsdeelwethouder Haagse
Hout is?
… de Stichting
Bewonerscomité
Bezuidenhoutseweg al dertig
jaar bestaat?

Bezoek voor meer informatie de

... u gratis strooizout op
kunt halen? Dit kan bij de
Haagse afvalbrengstations,
stadsboerderijen of
stadsdeelkantoren.

Koningin Sophiestraat 120

… er een speciale pagina over
de rioleringproblemen op www.
bezuidenhout.nl staat?

Het pand van het CJG in Bezuidenhout. Foto: Marieke Willemsen

locatie geeft ons de mogelijkheid
bewoners in een breed scala
van dienst te zijn. Je kunt altijd
binnenlopen voor het maken van
een afspraak met een van onze
deskundigen.”
Ook worden er in het centrum
regelmatig cursussen gegeven. Die
kun je vinden op de website www.
cjgdenhaag.nl onder het aanbod
van cursussen. Er is bovendien
een speel-o-theek, waar speelgoed
geleend kan worden en waar de
kinderen onder begeleiding van
hun ouders mogen spelen.

balie van het Centrum Jeugd en
Gezin

Of bel 0800-285 4070.
Dat kan maandag tot en met vrijdag
van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Op www.cjgdenhaag.nl (onderdeel
stadsdee gehouden van de
activiteiten die plaatsvinden in
het CJG en op andere plekken in
Haagse Hout.

UITNODIGING
nieuwjaarsreceptie

Het bestuur van het Wijkberaad Bezuidenhout houdt op

maandag 10 januari 2011
de nieuwjaarsreceptie voor alle bewoners van Bezuidenhout.
U bent van harte welkom tussen:
17.00-19.00 uur in het Buurtcentrum Bezuidenhout
aan de Johannes Camphuysstraat 25

VASTE RUBRIEKEN
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… www.verbeterdebuurt.nl een
site is waarop u als bewoner
de gemeente attent kan maken
op gewenste verbeteringen
in de buurt? Per e-mail wordt
gevraagd uw idee te verifiëren.
... de gemeente in de
winterperiode het Haagse
Bos gaat uitdunnen voor het
behoud van een gezond Haags
bos?
... het wijkberaad op zoek
is naar getuigen van het
Vergissingsbombardement?
.. er op 10 januari 2011 in
WDC Bezuidenhout een
Nieuwsjaarsreceptie voor alle
bewoners is?
… u voor € 7,50 per jaar
donateur kunt worden van uw
eigen wijkkrant? Uw donatie
is welkom op gironummer:
262020, t.n.v. Wijkberaad
Bezuidenhout.

Door buurtvrouw Marianne
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COLUMN

Feest

Als klein kind heb je vaste festiviteiten waar je je immens op kunt verheugen.
Allereerst is dat natuurlijk je verjaardag, een gebeuren dat je de nacht tevoren van
je slaap berooft; naar school met een strikje in je haar en een tas vol snoep om uit te
delen, plus wat extra’s voor de juf. Nog een feestje voor de favorieten uit de klas, (lastig
kiezen) maar je komt er wel uit. Kortom, louter plezier, dat minder wordt als je groter
groeit. Leuk hoor alle bezoek, maar dit jaar toch misschien, met alle gedoe rondom
(brr) de bijkomende klussen in huis, eens even niet?
Hoe dan ook, je zult toch van je moeten laten horen, vooral om te voorkomen dat je
visite (met cadeautje) voor de deur staat terwijl jij je badkamer aan het witten bent.
Hoera voor e-mail, TNT en telefoon. Gedoe, gedoe, vergeleken met het even wachten
of je klasgenootjes ook echt kwamen.
Nee, waar ik mij mijn hele leven onveranderd op verheug is december. Daar kan geen
enkele andere maand tegenop. OK, het mag dan meestal pokkeweer zijn maar wat
is er leuker dan peinzen welk(e) familielid, collega of medewerker je nu – onder de
dekmantel van staf, mijter en tabberd – eens even (keurig op rijm) gaat plagen met zijn/
haar tekortkomingen, missers, voorkeuren, gewoontes en noem maar op. Heerlijk!
Geen enkel ander land bezit bij mijn weten deze ludieke uitlaatklep. En met een beetje
pech vinden Sint en Piet jou ook. Krijg je een gigantische stationsklok met knalrode
wijzers met vermanende poëzie. Daaronder zit dan een smakelijke boterletter, want zo
hoort het.
Als Sint en Piet naar Spanje zijn vertrokken wordt het langzaamaan tijd voor de kerst.
De dozen met Kerstspulletjes opzoeken dus. Helaas heb ik daar niet duidelijk: “Kerst”
opgezet. Dat wordt dus weer een surpriseavond met kampeerspullen en alle rapporten
et cetera van de middelbare school voordat de voorraad ballen, slingers, kaarsen,
knijpertjes is gevonden.
Weer een reden om een heel klein boompje te kopen, maar wel lief zijn voor het milieu.
Dat wordt er dus weer een met kluit, al heeft de vorige ondanks alle goede zorgen
(water, mest, bemoedigend toespreken) het, op de gunstigste plek in de tuin, uiteindelijk
opgegeven.
Heerlijk om weer eens op te ruimen en bij alle bekende kerstliederen op de radio uit
volle borst mee te zingen. Ik ga zeker naar de middernachtmis op 24 december, voor
het ceremonieel, maar ook omdat het zo aardig is dat je je toevallige buren daar, aan
het eind van de dienst, een gelukkig kerstfeest toewenst. Je gaat dan bijna denken dat
het wel goed komt met deze wereld.
Mocht je daar te optimistisch van worden, dan is er de chaos en herrie op oudejaarsavond.
Ooit beleefde ik die, toen ik op een cursus zat, in Frankrijk. Als Nederlanders begaven
wij ons om middernacht naar buiten, naar het vuurwerk kijken enzo. Maar wat was
hier aan de hand? Niks, helemaal niks. Doodstil. Passerende buren wensten ons une
bonne annee, en dat was alles. Alle herrieschopperij, het afsteken van voetzoekers,
rotjes en vuurpijlen is kennelijk een Nederlandse gewoonte. Later waren buitenlandse
collega’s verbijsterd over de vuurwerkverkoop bij hun nette sigarenzaak en helemaal
over de orgie van pijlen en rotjes in hun nette straat.
Zelf mag ik ernaar kijken. Ik durf nog geen lont van zoiets aan te steken, al is die een
meter lang. Maar het is leuk om te zien en het heeft zijn nut. Met deze gigantische
herrie werden vroeger de boze geesten verdreven. Dat noemen wij nu bijgeloof, maar
het aardige idee dat geen trol, gnoom, kobold of boze dwerg zich voorlopig hier zal
wagen blijft.
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Stichting Bewonerscomité Bezuidenhoutseweg 30 jaar
De
Stichting
Bewonerscomité
Bezuidenhoutseweg heeft op 27 oktober met
een feestelijke burenborrel haar 30-jarig
bestaan gevierd. Voorzitter Henk Vos
maakte van de gelegenheid gebruik recente
activiteiten toe te lichten. Verder was er veel
aandacht voor het Haagse bos
.
Door de redactie
Alle bewoners aan de Bezuidenhoutseweg
tussen de Laan van Nieuw Oost-Indië en
de Carel Reinierszkade waren door middel
van een mooi vormgegeven uitnodiging van
De Reclamewinkel, met een oude foto van
de Bezuidenhoutseweg, uitgenodigd. Zo’n
tachtig bewoners waren daarop ingegaan en
waren aanwezig in het gebouw van Aegon die
gastvrijheid verleende.
Voorzitter Henk Vos lichtte in zijn
openingswoord het hoe en waarom van de
stichting toe. In 1980 was er een controverse
tussen een aantal bewoners en de gemeente over
erfpachtrechten. Om hun belangen gezamenlijk
te behartigen is toen de stichting opgericht.
Recent heeft die zich onder andere ingezet bij

de herinrichting van de Bezuidenhoutseweg,
voor meer doorsteken in de groenstrook in het
midden van de weg. Onlangs is ook contact
opgenomen over de bijna funeste schade die
grasmaaiers aan de jonge boompjes in die
groenstrook hebben toegebracht.
Vervolgens vertelde Peter van Osch van
Staatsbosbeheer over het wel en wee van ‘ons
aller’ Haagse Bos. Dit bijzondere groengebied
is ontstaan tussen de zogenaamde strandwallen
en is een nimmer bebouwd gebied geweest –
“nooit ging er een spade in de grond.” Het latere
jachtgebied, met aanvankelijk slechts schaarse
bebouwing voor de jagers op de plaats van het
huidige Binnenhof, is door de eeuwen heen
geleidelijk omsloten geraakt door het uitdijende
Den Haag. Thans ligt het bos er goed verzorgd
bij, de buurtbewoners gaven Staatsbosbeheer
daarvoor spontaan een open doekje.

aan de zuidzijde. Een commissie bracht in 1898
op verzoek van de gemeente een rapport uit
over de gewenste verbetering. De oprichting
van Staatbosbeheer in 1899 is wellicht een
uitvloeisel van dit rapport.

Die tevredenheid heeft weleens ontbroken.
Aan het eind van de 19e eeuw was er groot
ongenoegen onder de Haagse bevolking over
de verloedering van het bos: veel onbegaanbare
delen door gebrek aan uitdunning, weinig
wandelpaden en veel ontoegankelijk moeras

Tot het eind van een geanimeerde avond
beantwoordde Peter van Osch in kleine kring
veel gehoor vele vragen. Onder meer over een
eventuele verkoop van delen van het Haagse
Bos en/of het Malieveld om de 100 miljoen
bezuiniging uit het regeerakkoord te realiseren.

Bezuidenhoutse weg.
Foto: Archief Bezuidenhout Nieuws

Bezuinigingen B & W en de gevolgen voor
de wijk
Verslag Bewonersavond Bezuidenhout

Huis verkopen?
De nieuwe makelaar in het Bezuidenhout

Astrid Soeters, Reinier Groenevelt en Ed Schmidt

De Eerensplein 8 Den Haag
+31 (0)70 30 40 141
www.aremakelaars.nl

Pannenkoekenboerderij Meijendel
Back to the sixties party!
Zondag 18 December hebben wij een spetterend optreden met 60er jaren muziek met
Dorine & Roefie Huiting, Major Tom en Levy Joe.

Entree € 15,- Voorverkoop Boerderij Meyendel 070-5179601
Tevens kunt tijdens de wintermaanden op donderdagavond
vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur bij ons terecht voor een
heerlijk stamppotenbuffet (2 soorten). Reuze gezellig en
lekker tijdens de wintermaanden. Ook serveren wij een
captains dinner voor slechts € 12,50!
Natuurlijk bent u ook van harte welkom voor uw party of
bedrijfsuitje. Wij stellen graag een op uw wens afgestemd
arrangement samen tegen een zeer schappelijke prijs.
Voor meer informatie: bel 070-5179601

De jaarvergadering begint met een
kleine teleurstelling als blijkt dat
stadsdeelwethouder Ingrid Van Engelshoven
haar bezoek heeft afgezegd. De bewoners
van de wijk hadden wel wat meer willen
horen over de voorgenomen bezuinigingen
door het college van B & W van 7,7% (€
5.000 voor het wijkberaad) in 2011. Inzet
is het plan om te bezuinigen op bestaande
bewonersorganisaties, ten gunste van
activiteitensubsidies. Het bestuur geeft een
korte toelichting op deze plannen en kondigt
ook gelijk een nieuwe samenstelling van het
wijkberaad aan.
Door Pascal Degen
Voorzitter Arènso Bakker stopt in verband met
zijn drukke baan; de huidige vicevoorzitter
Jacob Snijders neemt zijn taken over. Ook
secretaris Leo Dijk stopt wegens zijn drukke
baan en wordt opgevolgd door Pieter Smeele,
die overigens in de loop van het jaar de wijk
verlaat. Voor de penningmeester wordt nog een
opvolger gezocht.
Koos van der Veen verheft zijn stem, hij is boos
en stapt uit het wijkberaad. Hij spreekt over
haatmails, slechte communicatie en onbetaalde
advocaatkosten. De wijkberaadvoorzitter wil
niet ingaan op deze kwestie, waarmee hij de
vrede redt en misschien ook wel een eervolle
aftocht. Koos krijgt toch een herfstboeket van
hem en applaus van de zaal. Uw reporter zal
binnenkort een kop koffie gaan drinken met
Koos!
Snijders vertelt dat er al lang overleg is
met Staatsbosbeheer om het Haagse Bos te

verkopen. Maar volgens de Acte van Redemptie,
een oud document uit 1576, heeft Willem van
Oranje laten vastleggen dat het bos “nooit en te
nimmer” verkocht kan worden. Wat de rechtbank
uiteindelijk zal oordelen is onduidelijk.
Will Wilhelmy Damsté-Batenburg heeft een
succes te melden. In april zal op de hoek
Van Heutszstraat en Loudonstraat de jeu de
boulesbaan feestelijk geopend worden. (zie
www.lesamisdefanny.wordpress.com).
Er
komen bankjes, echte scorepalen, en zelfs
een rijtje parapluplatanen, die volgend jaar in
de zomer voor schaduw en verkoeling zullen
zorgen. De aanvraag bij de gemeente duurde
twee jaar, de aanleg van de baan drie maanden.
Ook Marco Fehres vertelt over een geslaagd
project; onder leiding van kunstenaar Damir
Segon werd samen met een groep jongeren
een graffitikunstwerk in de fietstunnel aan de
Nicolaas Beetslaan gespoten. De afbeeldingen
in de tunnel zijn gebaseerd op het werk van
Roy Lichtenstein (bekend om zijn popart) en
zijn bedoeld om de fietsroute minder onveilig te
laten aanvoelen en jongeren trots met kunst en
graffiti te laten werken.
Jacob Snijders vertelt vervolgens levendig
over het saneren van het rioolstelsel in de
wijk, hij noemt zichzelf gekscherend de
‘strontpijpexpert’. Vanaf het begin van het
project zijn enige bewoners actief geweest
richting de gemeente om te waarschuwen voor
eventuele gevolgen van deze riooloperatie
en ook om een beetje invloed te hebben op
de herinrichting. Omdat niet alles is gegaan
zoals de gemeente hoopte (verzakkingen door
graafwerkzaamheden) is er nu ook overleg met
het wijkberaad om te zien hoe men verder moet
gaan. Meer informatie staat op de website.

De redactie van

Bezuidenhout
Nieuws
wenst u
prettige feestdagen en
een gelukkig en gezond
2011 toe!

Het b

de n

U be
17.00
aan
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Dit vergissingbombardement heeft het uiterlijk
van Bezuidenhout ingrijpend veranderd. De
gevolgen hiervan zijn ook nu nog te zien aan de
hand van de na-oorlogse architectuur in met name
het middendeel van de wijk.
Veel dramatischer zijn de gevolgen voor de mensen
die het bombardement zelf hebben meegemaakt;
het verlies van je persoonlijke bezittingen, je huis
en het meest ingrijpend het verlies van je naaste
familieleden en vrienden.
Vanuit het Wijkraad is het verzoek gekomen
om in het voorjaar van 2011 leerlingen van de
basisscholen in de wijk kennis te laten maken
met de ervaringen van de ooggetuigen van dit
bombardement.

Stijl & Traditie Uitvaartzorg

Bakker Stefan Hessing is voorzitter
van de ondernemingsvereniging van
de Theresiastraat en als het aan hem
ligt gaat er heel veel veranderen in
deze winkelstraat. Hij wil dat bereiken
door de ondernemersvereniging nieuw
leven in te blazen en gezamenlijk te
investeren in de vitaliteit van de straat
en merkt dat zijn enthousiasme erg
aanstekelijk werkt. Hij spreekt al van
een sneeuwbaleffect.
Door El Hoek

J.S. van der Meer
Aandacht, tijd en betrokkenheid.
Zelfstandig uitvaartverzorger aan De Eerensplein 31
2593 NB in Bezuidenhout, 070-7070007
www.stijlentraditie.nl
Ook voor bijzondere
rouwvoertuigen: Daimler,
Citroën DS, Traction en CX.

De Theresiastraat. Foto: El Hoek

H eeft u interesse om uw ervaringen mee

Graag nodig ik u uit voor een
vrijblijvend en oriënterend
gesprek,

Harry de Groot
Stichting Boog
telefoon: 070-3121212
e-mail: groha@boog.nl

Johan van der Meer

te geven aan de jongste generatie van
Bezuidenhout? Neem dan contact op met:
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Nieuw elan in de Theresiastraat veroorzaakt sneeuwbaleffect

Getuigen gezocht
Vergissingsbombardement
voor onderwijsproject
Stichting Boog en het wijkberaad Bezuidenhout
zijn op zoek naar mensen die getuige zijn geweest
van het bombardement op het Bezuidenhout.
Deze tragedie vond plaats op 3 maart 1945,
twee maanden voor de bevrijding.
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Vanouds her is de Theresiastraat een straat
met een zeer gevarieerd winkelaanbod.
Er zijn kleine, ambachtelijke winkels
maar ook het grootwinkelbedrijf is in de
straat gevestigd. Volgens Stefan Hessing
gebeurt er helaas de laatste jaren heel
weinig structureels en zijn de meeste

Ook zondags geopend voor een broodje of een gebakje.

Huisgemaakte kwark-, appeltaart of brownie en de lekkerste carrot cake
Al ons gebak is volgens oma’s recept
Wij hebben een vernieuwde lunchkaart met diverse salades, koude en warme broodjes.
Wij bezorgen ook al uw broodjes - 15 smaken verse thee - Gratis WiFi - Terras met verwarming

Bakker Hessing weet het bijna zeker –
hij neemt nog een slag om de arm – dat
de Theresiastraat een facelift krijgt. Hij
is van plan de ondernemingsvereniging
nieuw leven in te blazen en deel te
nemen aan het zogeheten project BIZ.
BIZ staat voor Bedrijven Investerings
Zones, ofwel gebieden waarbinnen
ondernemers gezamenlijk investeren in
een aantrekkelijke en veilige winkel- en
bedrijfsomgeving, een initiatief van de
Kamer van Koophandel en de gemeente.
Het door de winkeliers samen met de
gemeente opgestelde vijfjarenplan bestaat
uit een boekwerk van 40 pagina’s, waarin
alle plannen vermeld staan. Een greep
uit de plannen om de straat kwalitatief te
verbeteren/mooier te maken:
• Parkeerbeleid verbeteren
• Veiligheidsmaatregelen nemen door
de aanleg van een extra zebrapad
• Instellen van een snelheidsbeperking
• Aanleggen van een mooie
feestverlichting
• Plaatsen van bloembakken
• Maken van versieringen boven de
weg, met hangende bloembakken
• Gezelliger maken van de trottoirs
• Plaatsen van bankjes
• Bestrating verbeteren (is al aangepakt)
• Geen aparte stopstrook meer voor bus
• Een heus jazzfestival organiseren
• Sinterklaasviering nieuw leven
inblazen.

De gemeente en KVK geven subsidie op
voorwaarde dat de plannen waarvoor het
geld bedoeld is ook worden uitgevoerd.
Voor het BIZ-project is een meerderheid
van tweederde van de ondernemers in
de straat nodig. Om die meerderheid te
bereiken gaat Stefan Hessing, met Wim
en Yvette Schmale van Etos en Gert
Barnhoorn van Well Insured, bij alle
winkeliers en de andere ondernemers
langs met een lijst met voorstellen
voor
veranderingen/verbeteringen.
De ondernemers mogen de plannen
rangschikken met scores van 1 tot 10. Als
een meerderheid van tweederde wordt
bereikt – en die kans is heel groot – gaat
er vanaf januari 2011 veel veranderen.
Tot voor kort waren vooral de kleine
bedrijven actief in de winkeliersvereniging.
De grote bedrijven konden zich onttrekken
aan de activiteiten – men was op
vrijwillige basis lid – en deden niet mee
aan verbeteringen. Nu wordt binnen het
BIZ-project elk bedrijf verplicht een vaste
financiële bijdrage te betalen, waardoor er
veel meer mogelijk wordt.
Het is volgens Stefan Hessing de
bedoeling de straat zo attractief te
maken dat ook speciaalzaken zich zullen
vestigen. Daardoor komt er nog meer
variatie in het aanbod, wordt leegstand
voorkomen en kan de straat ook voor
het grootwinkelbedrijf aantrekkelijker
worden.

Zinderende finale van De Uitdaging 2010 gewonnen door Jeugd
Bezuidenhout Schoon!

NIEUW: op zondag kunt u bij ons van erwtensoep en Glühwein genieten.

compleet ontbijt incl.verse jus en koffie € 6,75
maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur en zondag van 10.00 tot 13.00 uur

ondernemers te afwachtend. Ze gaan
ervan uit dat de ander het wel zal doen.
Maar dat gaat veranderen.

Theresiastraat 142
2593 AT Den Haag
T: 070 - 385 82 61
F: 070 - 381 59 77
www.nieuwengelhard.nl

Ron en Linette

Tegen inlevering van deze advertentie het 2e kopje koffie of huiswijn naar keuze gratis

Verkocht! Het was het laatste woord
van de presentatie van het winnende
team van De Uitdaging 2010 die
er met de juryprijs van 500 euro
vandoor ging. Jeugd Bezuidenhout
Schoon (JBS) van VOOR Welzijn
veilden hun door jong en oud samen
gemaakte recycle kunstwerken
voor het Wereld Natuur Fonds.
De jury koos dit team als winnaar
omdat ze onder de indruk was van
het milieu-aspect van het project,
de duurzaamheid en de geweldige
presentatie en PR die zij tijdens de
finale leverden.
Door de redactie
Haagse Hout
Ruim 450 wijkbewoners uit het

kritische vragen aan de teams en liet
de jury spreken. Ook bleek zij een
actief bieder te zijn tijdens de veiling
van het winnende team. Met een
recycle schilderij nam zij afscheid
van de deelnemers. Tineke Hooiveld,
stadsdeeldirecteur
Haagse
Hout,
overhandigde namens de vrijwillige
jury de juryprijs aan het winnende
team!

JBS met de 1e prijs o.l.v. Ricky Thijssen.
Foto: Stichting Boog

Haagse Hout kwamen vrijdagmiddag
26 november jl. naar de finale van
De Uitdaging 2010. Daar konden zij
zien hoe de teams zich de afgelopen
3 maanden hebben ingezet voor de
wijk. Wethouder Van Engelshoven
presenteerde de finale. Zij stelde

Publieksprijs
Maar JBS was niet het enige team
die er met een prijs vandoor ging.
De jongeren en ouderen van de
Sportieve Nutsjes gingen er namelijk
in een spannende eindsprint met de
publieksprijs vandoor. Zij wisten de
meeste on-line en finalestemmen te
bemachtigen.

