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OOG VOOR DETAIL: WIN EEN BOEKENBON! !
Ook voor deze editie zijn wij op zoek gegaan naar een verrassend detail
De vorige foto uit editie 24 was voor bewoners een lastige opgave. Het ging om een
detail dat zich bevindt in de Stuyvesantstraat, om precies te zijn betreft het nr.122, de
huisartsenpraktijk van dr. Hofmans. Een aantal van de inzenders had het juiste antwoord.
Na loting is W.H. Chen de winnaar geworden, van harte gefeliciteerd! De boekenbon is
af te halen bij het WDC Bezuidenhout.

BEZUIDENHOUT NIEUWS
> 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.

P1: VOORPAGINA
Opening Jeu de boulesbaan
Digitaal forum voor bewoners

Waar bevindt zich dit detail?...
advertentie

Cultuur in de wijk
Iedere editie weer een suggesties voor een uitstapje in uw eigen wijk!
Twee tentoonstellingen in het Kinderboekenmuseum!

Papira. Deze tentoonstelling is voor kinderen van 7 t/m 13 jaar en gaat
over het monster Inktvraat. De kinderen moeten tijdens een avontuurlijke
tocht het monster met veel fantasie en hulp van bijvoorbeeld Pipi Langkous of Minoes proberen te verslaan. Ze gaan met ‘Slurper’ op avontuur
in literair Luilekkerland, dat Papira heet. Dwalend door het Diepe Denkersdal en de Dwarse Dondersteenmijn ontmoeten ze schrijvers, tekenaars
en verhaalfiguren. Kinderen mogen zelf verhalen, strips of raps maken.
Het Kinderboekenmuseum is gevestigd in het gebouw van de Koninklijke
Bibliotheek. De hoofdingang van dit complex is ook de ingang van het
museum en bevindt zich tussen het C.S en de Utrechtse Baan.
Voor openingstijden en toegangsprijzen zie: www.kinderboekenmuseum.nl
Tentoonstelling in het Letterkundig Museum
Een literaire ‘roadtrip’
Dertig dagen was Aad Meinderts, directeur van het Letterkundig Museum
op ‘bedevaart’ langs de graven van honderd prominente schrijvers. Hij
reisde van Jeruzalem tot Amsterdam en van Elmina (een stadje in Ghana)
tot Antwerpen en legde op elk graf een witte roos als een eerbetoon aan
deze schrijvers. Omdat zij de literatuur hebben gemaakt tot wat deze nu is.
Het was een onvergetelijke reis, vol met passionele verhalen en ontmoetingen. Meinderts heeft voor deze tentoonstelling in het museum alles in
woord en beeld vastgelegd.

Voor openingstijden en toegangsprijzen zie: www.letterkundigmuseum.nl
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Jeu de Boulesbaan aan de Van Heutszstraat/Loudonstraat Foto: Will Wilhelmy Damsté-Batenburg

Op zaterdag 23 april zal wethouder Ingrid
van Engelshoven de nieuw aangelegde
Jeu de Boulesbaan op de hoek van de
Van Heutszstraat/Loudonstraat officieel
openen. Vanaf 14.00 uur beginnen de
festiviteiten, uiteraard met een Frans
tintje. Een hapje en een drankje en er
worden demonstraties gegeven om u te
verleiden tot dit spel.

Kopij deadline BN editie 26: 22 april 2011

Door Will Wilhelmy Damsté-Batenburg

REDACTIE
Hoofdredactie: Marieke Willemsen

Het ‘Boulodrome sous les platanes’ (onder
de platanen) is op verzoek van omwonenden
door de gemeente aangelegd op de hoek van
de Van Heutszstraat/Loudonstraat (naast
het Stadsdeelkantoor), met als doel de
sociale contacten tussen buurtbewoners te
stimuleren. Het terrein ziet er schitterend
uit met de paraplu-platanen, de bankjes en
de scorepalen.

Aan deze editie hebben meegewerkt:
El Hoek, Marieke Willemsen, Marianne van
Raaij, Pascal Degen, Benjamin Koster, Nike
van der Wenden
Met dank aan: Harold Thijssen, Will
Wilhelmy Damsté-Batenburg, Wijkberaad
Bezuidenhout en de bezorgers.
VORMGEVING
Raymond Wajwakana
FOTOGRAFIE
Road Runners, CPC, Will Wilhelmy
Damsté-Batenburg, Benjamin Koster,
Wilma Brongers en Victor Laurentius

Alle 100 filmpjes zijn tevens op internet te bekijken.
Over deze tentoonstelling is een boek uitgekomen: Een literaire roadtrip.
Het is een persoonlijk en beeldend boek over zijn reis en de honderd auteurs wier graven hij heeft bezocht. Het boek bevat meer dan tweehonderd
schitterende foto’s.

JUBILEA

P3: WIJKINFO
Kennismaking nieuwe voorzitter wijkberaad
Viering 35-jarig jubileum wijkberaad

Door El Hoek
Kikker en zijn vriendjes krijgen een vast onderkomen in het Kinderboekenmuseum. Op 20 maart begint de tentoonstelling voor de allerkleinsten
(van 3 t/m 6 jaar). De Kikkerboeken zoals: Kikker is verliefd en Kikker is
bang van Max Velthuijs worden letterlijk verbeeld. De kinderen leren over
grote emoties als liefde, angst en blijdschap. In een aparte speelruimte
stappen ze die wereld binnen en beleven er een bijzonder avontuur.

WIJKINFO

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!

Bent u ooit in Frankrijk geweest, dan heeft
u vast wel eens staan kijken naar dit spel.
De combinatie van het wedstrijdelement
en het gezellig samen zijn maakt dit zo
leuk om te doen. Bovendien is het voor
alle leeftijden. Voor ouderen zijn er zelfs
magneetjes in de handel om de ballen op
te rapen zonder te hoeven bukken. Wilt u
zelf niet deelnemen aan een wedstrijdje,
dan is het ook een aantrekkelijk spel om
naar te kijken. Lekker in het zonnetje op
een bankje.
Omwonenden zullen regelmatig cursussen
en toernooien organiseren en zijn
verantwoordelijk voor het onderhoud van
deze baan.
Heeft u interesse? Wij zijn te bereiken via
www.lesamisdefanny.wordpress.com of kom
gewoon eens kijken.

Digitaal Forum voor bewoners
Door de redactie
De wijkwebsite is onlangs voorzien
van een discussieforum over het wel en
wee van Bezuidenhout. De bedoeling
is dat u als bewoner ideeën uitwisselt
en met andere bewoners discussieert
over uw wijk. Heeft u goede ideeën,
opmerkingen, nuttige suggesties of
vragen log in op het forum en doe mee
met de discussies.

Wilt u mee discussiëren over allerlei zaken
betreffende onze wijk, zoals veiligheid,
vervuiling of verkeersproblematiek, ga
dan naar: www.bezuidenhout.nl/forum
of ga naar www.bezuidenhout.nl log in, en
geef uw mening.
Hopelijk gaat u in groten getale gebruik
maken van dit forum, zodat de werkgroep
Bezuidenhout en de gemeente Den Haag,

maar zeker ook u zelf, bij kunt dragen aan
het verbeteren van onze/uw eigen fijne
wijk.
Het succes van het forum is in grote mate
afhankelijk van het aantal bewoners dat
meedoet. Daarom tevens het verzoek aan
ieder die dit leest om dit bericht naar zoveel
mogelijk medebuurtbewoners te delen.
Kortom het succes hangt van u mening af!
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Ongenoegen over extreme verhoging parkeervergunning voor
tweede auto
De gemeente Den Haag vindt dat
huishoudens die meer dan één
auto op straat parkeren, voor die
tweede en een volgende auto meer
moeten betalen dan voor de eerste.
Daar is iets voor te zeggen. Maar
vergeleken met het tarief van vorig
jaar voor twee auto’s, is het nieuwe
bedrag meer dan driehonderd
procent hoger. Dat is wel een heel
flinke stap. Bovendien bevat de
nieuwe regeling verschillende
onbillijkheden.

Wist u dat...
…u voor €7,50 per jaar donateur kunt
worden van uw eigen wijkkrant Bezuidenhout
Nieuws? U kunt uw donatie storten op
Girorekeningnummer: 262020 t.n.v. Wijkberaad
Bezuidenhout. Alvast bedankt!
… Nico’s Snackbar (sinds 1955) in de
Stuyvesantstraat het gezondst frituurt van
alle onderzochte Haagse snackbars? De
Consumentenbond deed een test.
Landelijk staat Nico’s, van 75 snackbars, op de
tweede plaats.
… in veel huizen het binnenmilieu niet gezond
is? De GGD daarom tot en met april 2011 een
campagne organiseert over het onderwerp
‘Gezond Wonen’? Een fototentoonstelling gaat
door onze wijk reizen.

Door Adriaan Pels

… in de speeltuin aan de Van der Wijckstraat
een voetbalkooi is gebouwd?

Wie vorig jaar twee auto’s op
straat parkeerde, betaalde daarvoor
€68,88 per auto per jaar = totaal
€137,76. Nu wordt dat €36 voor
de eerste en €420 voor de tweede =
€456 totaal.

… u weer subsidie aan kunt vragen voor
een te organiseren ‘straatfeest’? U kunt de
aanvraag tot 1 juni 2011 indienen en het
aanvraagformulier hiervoor is te
downloaden via vww.denhaag.nl

Een onbillijkheid is dat er gerekend
wordt per huishouden, zoals ook bij
de afvalstoffenheffing gebeurt. Maar
soms is er helemaal geen sprake van
een ‘tweede’ auto, maar van de auto
van een inwonende zoon of dochter
of een andere huisgenoot.
Een andere onredelijkheid schuilt
in de gelijktijdig doorgevoerde
harmonisatie van de tarieven binnen
de gemeente: overal hetzelfde tarief,
ongeacht het aantal dagen en uren
dat betaald parkeren van kracht is.

Parkeren wordt duurder in Bezuidenhout.

Bijvoorbeeld in het centrum van
Den Haag geldt betaald parkeren
alle dagen van de week en vrijwel
de gehele dag, terwijl je op de
Bezuidenhoutseweg alleen op
werkdagen en dan alleen van 9.00
tot 14.00 uur plezier hebt van je
vergunning. Breidt die periode dan
ook uit, zodat ik meer kans heb
mijn auto kwijt te kunnen, aldus
Menno Pijpers, bewoner van de
Bezuidenhoutseweg.
Bovendien komt er dan via de
parkeermeters meer geld in het
laatje, en kunnen de vergunningen
weer goedkoper worden.

Bezwaren
De heer Pijpers, en anderen, hebben
hun bezwaren bij de gemeentelijke
afdeling Parkeren kenbaar gemaakt,
maar dat heeft tot nu toe niets
opgeleverd. Hoofd Parkeren drs. F.
Mol wijst erop dat het hier om een
besluit van de gemeenteraad gaat,
waarvoor je dus daar moet zijn.
Dat kan binnenkort, als een eerste
evaluatie wordt behandeld en burgers
kunnen inspreken. Hou voor de datum
Bezuidenhout.nl forum in de gaten.
Een mogelijkheid is ook om vooraf
gemeenteraadsleden te benaderen.
Voor onderling overleg kun je via
mennopijpers@casema.nl met Menno
Pijpers contact opnemen.

Buurt Interventie Team voor Bezuidenhout-Oost iets voor U?
Bent u begaan met de leefbaarheid in uw wijk?
Dan bent u van harte welkom op 29 maart vanaf 19.30 uur in het Wijk- en
Dienstencentrum aan de Johannes Camphuysstraat 25.
Er vindt dan een informatieavond plaats, waarin werkgroep Oost van het Wijkberaad Bezuidenhout
u zal informeren over wat een Buurt Interventie Team (BIT) inhoudt. Enkele afgevaardigden van
bestaande BIT-teams zullen over hun ervaringen vertellen.
Als uw interesse is gewekt dan kunt u zich aan het einde van de avond inschrijven om actief mee te
gaan denken over de invulling van een Buurt Interventie Team in Bezuidenhout-Oost.
U bent op 29 maart vanaf 19.30 uur van harte welkom in het Wijk- en Dienstencentrum aan de
Johannes Camphuysstraat 25.

VASTE RUBRIEKEN
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… Raymond Taal, beheerder van het
Spaarwaterveld, bezoek heeft gehad van
minister Edith Schippers van VWS? Zij had
deze Richard Krajicek Playground gekozen om
onder meer Richard Krajicek € 567.130 voor
zijn foundation te overhandigen.
… in maart in de Christus Triumfatorkerk
een voorlichtingsavond over de
rioolwerkzaamheden in Bezuidenhout-Midden
wordt gehouden? Kan Bezuidenhout-Oost van
leren wat verwacht kan worden. Volg voor de
exacte datum Bezuidenhout.nl/forum.
… er tot 15 maart in Bibliotheek Bezuidenhout
een fototentoonstelling over het bombardement
van 3 maart 1945 te zien is?
… er op 19 maart in de Christus Triumfatorkerk
om 16.00 uur een lezing is door auteur Kristien
Hemmerechts?
… op 23 april om 14.00 uur de nieuwe jeu de
boulesbaan op de hoek van de Loudonstraat/
Van Heutszstraat officieel door wethouder
Ingrid van Engelshoven wordt geopend? Het
gerucht gaat dat de Franse ambassadeur komt
… er op Koninginnedag weer een vrijmarkt op
het Spaarwaterveld is?
… de nieuwe seniorengids uit is? Verkrijgbaar
in de I-Shop in WDC Bezuidenhout.
Voor meer informatie over de seniorengids zie:
www.cipo.org
…u zelf voor een nieuwe editie van de
wijkkrant onderwerpen kunt aandragen bij de
redactie (zie hiervoor de colofon)?

Door buurtvrouw Marianne
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Weer
Zou het ooit wennen, de keren dat je ’s ochtends de gordijnen opentrekt en direct ziet:
dit wordt weer niks?
Het is niet opvallend koud of warm voor de tijd van het jaar, dat meldde de weervoorspeller
op de radio ook al en er is kans op neerslag. Dat is prachtig geformuleerd want het kan
vriezen of het kan dooien met die ‘kans’ en het houdt de aandacht van de luisteraar.
Het KNMI (let wel: ons Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, niet
zomaar een clubje amateurs) verzorgt de onderbouwing van deze druk beluisterde
nieuwsvoorziening.
Het schijnt de meest populaire uitzending op de radio te zijn, zelfs voetbaluitslagen
komen op de tweede plaats.
Ook handig als basis om op je werk van die gesprekken bij de koffieautomaat te voeren
en alle clichés over het klimaat in deze vochtige delta van allerlei grote rivieren uit de
kast te halen.
Daarbij hoort wat gemopper. Het is vaak te koud/te warm voor de tijd van het jaar, het
regent alweer of de lente laat dit jaar wel lang op zich wachten.
Wanneer hebben we weer eens een echte zomer/winter? Zodat je die frivole zomerjurk
of die modieuze skibroek kunt dragen? En wanneer komen al die bolletjes krokussen,
narcissen etc., maar ook de dahlia’s nu eens tot bloei?
Of in huisvrouwenjargon: Wanneer kun je je wasje eens lekker fris buiten laten
wapperen? Om maar te zwijgen over het kleedjes kloppen waarmee je kon laten zien
hoe ‘n goede huisvrouw je was. Officieel mocht dat niet op de openbare weg: pech voor
huisvrouwen zonder plaatsje of tuintje. Die liepen – zo wil de overlevering – het risico
van een bekeuring als ze de mattenklopper op straat durfden zwaaien als het weer
gunstig was.
Daar werd nogal eens over gemopperd als ook over het feit dat je nooit eens je was
lekker buiten kon hangen. Verleden tijd, daarvoor heb je nu toch een droger? En ik zie
of hoor ook niemand een kleedje kloppen, allemaal vaste vloerbedekking.
Je zou verwachten dat er nu minder geklaagd wordt over het weer, maar nee.
Ik ken het van arriveren op het werk en aldaar je paraplu uitschudden, of je rillerig van
koude wind of iets dergelijks rond een bekertje koffie draperen en mopperen:
te veel regen, te veel wind, te koud voor de tijd van het jaar. Krijgen we nog eens een
echt voorjaar, een echte zomer etc.?
Gesprekjes van niets maar het lucht wel op. Nooit iets vreemds aan gevonden tot
buitenlandse collega’s die hier ervaring kwamen opdoen, bij een informele borrel
opbiechtten wat hen was opgevallen. Nummer een bleek: dat wij het zo veel over het
weer hadden.
Dat hadden ze in eigen EU-land niet. Het moest daar altijd ergens over gaan.
Wel vonden sommigen dat heel slim van die Nederlanders, want hier kon je nooit
ruzie over krijgen. Voor het weer was immers niemand verantwoordelijk, je kon er dus
neutraal meningen over uitwisselen onder elkaar.
Sindsdien ben ik daar natuurlijk op gaan letten, en ja hoor, we hebben het hier en daar
met jan en alleman op het werk maar ook bij de tramhalte over die grote onzekere
factor: het Nederlandse weer.
Je kunt er niets aan doen maar het kan wel je hele vakantie op de Veluwe verpesten.
Mijn ouders sleurden altijd de hele voorraad spelletjes mee. Ik heb als oudste, zonder
excuus dat het voor mij te moeilijk was of dat ik het nog niet snapte, wat afgekaart,
Gemonopolyd, gezwartepiet, etc. met broertjes en zusjes. Wel heb ik daarvan behendig
valsspelen geleerd, die kleuters van toen kunnen nog niet tegen hun verlies.
En ja, wij Nederlanders hebben het vaak over het weer. Je kunt er lekker met iedereen
over babbelen.
Hoe slecht het ook beoordeeld wordt, voor weinigen is het een reden om te emigreren.
Maar desnoods met een wildvreemde het even grondig afkeuren, dat lucht in ieder
geval op. We weten namelijk allemaal precies hoe wij het zouden regelen.
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ADVERTENTIES

Stijl & Traditie Uitvaartzorg
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.

Waarom Langezaal Bedrijfsmakelaars?

Scherpe tarieven
Snelle Service
Al ruim 45 jaar een begrip
in de regio Den Haag
Voor al uw bedrijfsonroerend goed!
Gespecialiseerd in aan/verkoop,
aan/verhuur en taxaties.

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

Schenkkade 209
2595 AT Den Haag
T (070) 385 11 01
www.langezaal.nl
info@langezaal.nl

Johan van der Meer

HuisGEZOCHT
verkopen?
VRIJWILLIGERS
DIE
ALS
De nieuwe makelaar
in het
Bezuidenhout
CHAUFFEUR OF ALS BIJRIJDER M/V
OP DE WIJKBUS WILLEN RIJDEN
VOOR EEN DAGDEEL (4 UURTJES)
OF ALS OPROEP CHAUFFEUR IN
TIJD VAN NOOD (VACANTIE / ZIEKTE)

Aanmelden bij:
Andre Arkesteijn
tel: 070 3850421
mobiel:
06-49804638
Astrid Soeters, Reinier
Groenevelt
en Ed Schmidt

www.aremakelaars.nl

GEZOCHT
VRIJWILLIGERS DIE ALS CHAUFFEUR OF ALS
BIJRIJDER M/V OP DE WIJKBUS WILLEN RIJDEN
VOOR EEN DAGDEEL (4 UURTJES) OF ALS OPROEP
CHAUFFEUR IN TIJD VAN NOOD (VACANTIE / ZIEKTE)

of bij het wijk- en dienstencentrum
Joh. Camphuisstraat 25
tel: 070-3477297
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Maak kennis met Jacob Snijders, de nieuwe voorzitter van het wijkberaad
Jacob Snijders is sinds de laatste
jaarvergadering voorzitter van het
wijkberaad. Als zijn eerste taak ziet hij
het bewaken van de financiën en het
waarborgen van de continuïteit. Daar
zal echter hard aan gewerkt moeten
worden, zegt hij, want met het nieuwe
beleid van de gemeente kan de wethouder
8o tot 90% korten op de basisfinanciën.
Maar door goed op te letten en waar
nodig actie te ondernemen, kan toch nog
veel verbeterd worden in de wijk, is zijn
mening.
Door Nike van der Wenden
Belangrijk om te weten voor de lezers
van Bezuidenhout Nieuws vindt Jacob
Snijders dat hij een geboren en getogen
Bezuidenhouter is. Hij is geboren in de
Johannes Camphuysstraat, heeft op de Den
Hertogschool en het Zandvliet College
gezeten en was lid van de padvinderij.
Ook zijn kinderen zitten in de wijk op
school en zijn vrouw geeft les op de
Van Hoogstratenschool. Kortom: een
Bezuidenhouts gezin,
Jacob Snijders woont hier nu drieënvijftig
jaar en heeft naar zijn gevoel veel plezier
beleefd in de wijk. Nu hij de tijd heeft
hoopt hij een x-aantal jaren wat terug te
kunnen doen voor het Bezuidenhout.
Historische lantaarnpalen
Snijders kwam in de schijnwerpers voor
de functie door zijn bemoeienissen –
samen met enkele andere bewoners
van de Van Imhoffstraat – om de
historische lantaarnpalen teruggeplaatst
te krijgen toen deze straat door de
rioleringswerkzaamheden toch al op de
schop ging. Dat had heel wat voeten in

de aarde, maar is toch gelukt, zoals u in
Bezuidenhiout Nieuws 17 hebt kunnen
lezen. Toen hem gevraagd werd lid te
worden van het wijkberaad is hij hierop
ingegaan en sinds de zomer van 2010 heeft
hij de werkzaamheden van het beraad goed
leren kennen.
Nu als voorzitter zier hij ook als een
belangrijke taak het zoeken en vinden van
manieren om bewoners als vrijwilligers
te betrekken bij de wijk. Er zijn – naast
mensen die werken voor kerken en andere
instellingen – ongeveer zestig bewoners
actief voor de wijk, waarvan twintig het er
heel druk mee hebben. Te druk. Er rust veel
werk op hun schouders, werk dat ook door
anderen gedaan kan worden. Als voorbeeld
noemt hij het zogeheten ‘schouwen’. Dit
neemt maar twee dagdelen per jaar (!)
in beslag en is toch heel belangrijk. Bij
het schouwen gaan vrijwilligers en een
wethouder op pad en wijzen ze hem/haar
op kuilen in het wegdek, lantaarns die niet
branden, ‘weesfietsen’ en andere zaken die
storend zijn. De gemeente gaat er dan wat
aan doen.
Als tweede voorbeeld noemt Jacob Snijders
het helpen bij het voorbereiden, organiseren
en later weer opruimen bij festiviteiten als
de vrijmarkt op Koninginnedag. Ook dit
wordt nu gedaan door vrijwilligers die
het in de besturen toch al zo veel te doen
hebben.
Meer contacten
Verder zou het wijkberaad nauwer contact
moeten onderhouden met alle groepen
die belangrijk zijn voor de wijk, zoals
Boze Emma, Comité Bezuidenhoutseweg,
de
nieuwe
ondernemers/

Jacob Snijders Foto: Wilma Brongers

winkeliersvereniging, de beheerders van
de website, de Stichting Voor, wijkberaad
West,
het
Beatrixkwartieroverleg
enzovoort. Met vele hiervan heeft Jacob
Snijders inmiddels al gesproken.
Tot slot: hij hoopt dat het Bezuidenhout,
ondanks crisis en bezuinigingen met
medewerking van velen een fijne wijk mag
zijn en blijven.
Contact met het wijkberaad
Wijkberaad Bezuidenhout is te vinden
in het wijk- en Dienstencentrum
Bezuidenhout.

Wijkberaad viert 35-jarig Jubileum met
boekje over wandelingen in Bezuidenhout

of bij het wijk- en dienstencentrum
Joh. Camphuisstraat 25 De Eerensplein 8 Den Haag
tel: 070-3477297
+31 (0)70 30 40 141

Aanmelden bij:
Andre Arkesteijn
tel: 070 3850421
mobiel: 06-49804638
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Ter gelegenheid van het 35-jarig
jubileum van het Wijkberaad
Bezuidenhout is er speciaal een
boekje uitgegeven. De uitgave
geeft een beschrijvende weergave
van vier wandelingen door onze
wijk. De eerste twee wandelingen
- door Bezuidenhout-Oost en
Bezuidenhout-Midden - gaan
over de wapenfeiten van het
Wijkberaad, de derde wandeling
gaat langs verzets- en onbekende
oorlogsadressen en de vierde
heeft als thema architectuur,
stedenbouw en openbare ruimten.

en het werd opgedragen aan Koos
van der Veen, die zich al jaren als
vrijwilliger inzet voor onze wijk.

Door de redactie

Totstandkoming
In samenwerking met Harry de
Groot van Stichting Boog werd
een redactieteam samengesteld,
bestaande uit Eric Renson, Victor
Laurentius, Marcel Teunissen als
schrijvers, Annemiek Tromp van
het Wijkberaad en Will Wilhelmy
Damsté als eindredacteur. Ondanks
de tijdsdruk was het voor het
redactieteam een enorm leuke klus,
maar eindresultaat mag er zijn.

Het boekje ‘Bezuidenhout een
levendige wijk in wandelingen’ is
tijdens de nieuwjaarsreceptie op 10
januari jl. officieel gepresenteerd

Heeft u het boekje nog niet? U kunt
het boekje gratis afhalen bij het
Wijk- en Diensten Centrum aan de
Johannes Camphuysstraat 25.

Boekje ter gelegenheid jubileum
Foto: Victor Laurentius
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Tussen de geraniums door zie ik
ze elke dag langs mijn raam aan
de Cornelis van der Lijnstraat
– duidelijk hun uitvalsweg – het
Haagse Bos in lopen: gedreven
hardlopende
wijkgenoten
van
allerlei slag. Tegen de datum van de
jaarlijkse CPC Loop worden het er
steeds meer.

‘Ik vind vooral sfeer belangrijk’
Enigszins verbaasd hoort juffrouw
Mannes ’s ochtends op de radio dat
het dag twee van de Cito-toets is. ‘Is
dat nou nieuws?’, vraagt ze zich af.
Haar lokaal op de tweede verdieping
van de Nutsschool kijkt uit op een ruim
schoolplein met hier en daar een bal in
de boom, op het bord staan ‘frequent’,
‘etiquette’ en nog een aantal woorden
geschreven.
‘Sommige
leerlingen
hebben zich al opgegeven bij hun nieuwe
middelbare school’.

Een portret van drie van hen, die elk
met een eigen doel aan deze Haagse
stadsloop deelneemt. Maar met één
gezamenlijk kenmerk: ze zijn ooit
gaan lopen om fit te worden en zijn
nooit meer opgehouden.

Door Benjamin Koster
‘Eindexamen’
Begin februari deed wederom circa 85%
van de basisscholen in Nederland mee
aan de landelijke Citotoets, officieel
om leerlingen te helpen een passende
middelbare school te kiezen. Ergens in
maart wordt de uitslag verwacht.

Sfeer
In groep 8 van de Nutsschool aan de
Merkusstraat lijken kinderen daar weinig
last van te hebben gehad. ‘Ik ging alleen
extra vroeg van huis om niet te laat te
komen’, vertelt één van de leerlingen uit

Door Adriaan Pels

Nutsschool Bezuidenhout Foto: Benjamin Koster

groep 8. Voor hem staat al vast naar welke
school hij straks gaat. Hij moet alleen zijn
ouders daar nog van overtuigen. ‘Ik weet het
nog niet’, vertelt het andere klasgenootje.
De keuze voor haar middelbare school
hangt in ieder geval niet af van de uitslag
van de Citotoets. ‘Ik mag zelf kiezen van
mijn ouders en vind vooral sfeer heel
belangrijk’, zegt zij.
Advies
De toelichting van Joke Mannes over het
advies aan middelbare scholen plaatst het
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CPC Loop populair in het Bezuidenhout

De Citotoets op de Nutsschool

De indruk dat de Citotoets een soort
eindexamen voor de basisschool is, kan
eenvoudig ontstaan. De NOS meldde op
haar site dat ‘velen’ de toets zien als een
soort ‘eindexamen’. In De Telegraaf legt
een pedagoog uit dat ouders tegenwoordig
meer druk op hun kinderen leggen
om goed te presteren, omdat voor hun
kinderen alleen het beste is weggelegd.
Het advies luidt dat kinderen te veel druk
opleggen – bijvoorbeeld door de toets als
een eindexamen te beschouwen – niet
gewenst is.
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belang van de Citotoets in perspectief.
‘We volgen leerlingen vanaf groep 1 met
een leerlingvolgsysteem. Ook zijn de
contacten met middelbare scholen in de
regio goed’, vult ze aan. ‘Als een school
vragen heeft over een leerling, dan horen
we dat’. Dat heeft ze haar leerlingen ook
verteld: ‘De juffen kennen elkaar’, weet
één van hen. Bovendien: waarom zou
een school liegen over de prestaties van
één van haar leerlingen? Mannes: ‘Dan
val je giga door de mand’.

De voor mij bekendste, die ik zolang
ik hier woon voorbij zie komen,
is Peter van Leeuwen (53). Een
zichtbaar afgetrainde wedstrijdloper
waarvan je je niet kunt voorstellen
dat hij vijfentwintig jaar geleden is
gaan lopen omdat hij te dik werd. “Ik
begon met mijn buurman, we kwamen
nauwelijks de straat uit, zo’n slechte
conditie hadden we. Al spoedig
werden we lid van de Road Runners
en kwam er structuur in ons lopen.
Mijn eerste wedstrijdloop was de
toenmalige 10 km Vredespaleisloop,
tijd: 43 minuten.”

naar de finish die 1829 meter hoger
op berg Kleinen Scheidegg ligt. Peter
deed er als man uit de polder wel 4.17
over.

Trainen doet hij behoorlijk pittig.
Zeker eenmaal per week met de bus
naar zijn werk in Kijkduin en terug
lopen over het strand en via Meijendel
naar huis. En verder uurtjes Haagse
Bos en Clingendael, samen met
hond Anouk, die ook al een medaille
behaalde: tijdens de Canicross, een
loopwedstrijd waarbij baas en hond
samen een team vormen. De komende
CPC loopt hij weer de halve en hoopt
met een tijd onder de 1.30 een prijs in
zijn leeftijdscategorie te winnen.
Wie niet op tijd let is Tineke van der
Zwan (45). Ze loopt al jaren trouw
10-kilometers en denkt er op 13 maart
een uur over te doen, maar als er tien
minuten of zo bij komen is het ook
goed. De CPC is de loop waar ze zich
jaarlijks op richt en zonodig een vrije
dag van haar werk voor opneemt.
Maar de Royal Ten, rond paleis Huis
ten Bosch, en de evenementen in
Leiden zijn ook favorieten van haar.

Tineke van der Zwan. Foto: CPC

Ook zondags geopend voor een broodje of een gebakje.
compleet ontbijtje incl.verse jus en koffie € 6,95
Dit ontbijtje is van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 12.00 en zondag van 11.00 tot 13.00
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

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

Ron en Linette

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

Peter van Leeuwen. Foto: Road Runners

Peter heeft niet elk jaar aan de CPC
meegedaan; hij wil altijd een goede tijd
maken en daarvoor is de CPC wat te
massaal. Zijn beste tijden zijn 2.40 op
de hele marathon en 1.12 op de halve.
Zijn beste herinneringen heeft hij aan
de Jungfrau-Marathon in Zwitserland
– “die schönste Marathonstrecke der
Welt”. Vanuit Interlaken, 42.195 km

Tineke was aanvankelijk een antisporter en ging lopen omdat “… men
zei dat je je dan fitter voelt.” Ook bij
haar was de eerste keer geen succes.
“Ik ging met mijn man voor rondjes
om de bosvijver, maar halverwege
de eerste viel ik al neer op een
bankje.” Toen ze van een vriendin
een schemaatje voor beginners kreeg
– “Heb je beslist nodig!” – nam de
conditie snel toe en na een jaar was ze
klaar voor een officiële 10 km.
Lang was ze de spil van een intussen
uiteengevallen
‘Stuyvesantpleingroep’, die ze stimuleerde met haar
motto: regen, hagel of sneeuw,
we lopen toch, alleen als het glad
is gaan we niet. En zo is het nog

steeds. Driemaal in de week, nu met
broer, zus en zwager, minimaal een
kilometer of 7. Want “heb je eenmaal
een loopconditie opgebouwd, dan
blijf je lopen.”
Ook bij Mirjan de Lange (28) is er
sprake van een zekere verslaving. “Het
is echt waar wat hardlopers zeggen: je
wordt er zó fit van en als ik gelopen
heb, voel ik me een stuk vrolijker.”

Mirjan de Lange. Foto: Road Runners

Mirjan was aanvankelijk een
volleybalster, 15 jaar op een redelijk
niveau, maar trainingen en wedstrijden
waren niet meer te combineren
met werk. Een collega maakte haar
enthousiast voor het lopen en met haar
ging ze mee naar een training van de
Hague Road Runners. In het begin
was het erg zwaar: “Ik kon net 5 km
meekomen.” Dat was een jaar geleden
en inmiddels loopt ze geregeld 15 –
18 km. De komende CPC wordt haar
eerste halve “voor het echie” en ze is
benieuwd hoe het gaat. Ze hoopt op
een tijd onder de 2 uur.
Maar ze heeft al wat ervaring,
onder meer liep ze de zware
Zevenheuvelenloop van Nijmegen
naar Groesbeek. En Mirjan heeft
ook al een buitenlandse loop in haar
plakboek: de Saint-Tropez Classic,
16 km in en rond de Zuid-Franse
badplaats met de start aan de beroemde
jachthaven.
Trainen doet ze drie keer in de week
bij haar club, zonder welke ze nooit
zover gekomen was. “De Road
Runners heb ik nodig gehad om vol
te houden en steeds mijn grenzen te
verleggen.”

