
> In deze uitgave o.a. WIJKINFO IMPRESSIES CULTUUR

Wijkkrant Bezuidenhout-Midden en -Oost nummer 28 - oktober 2011

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

oplage 8.400

Kopij deadline BN editie 29: 21 november 2011

REDACTIE
Hoofdredactie: Marieke Willemsen

Aan deze editie hebben meegewerkt:El Hoek, Adriaan Pels, Marieke 
Willemsen, Marianne van Raaij, Benjamin Koster en Arnoud Willemsen
 
Met dank aan: Harold Thijssen, Wijkberaad Bezuidenhout en de bezorgers.

VORMGEVING

Raymond Wajwakana

FOTOGRAFIE
Adriaan Pels, Arnoud Willemsen, Benjamin Koster, Niki Schenkeveld en 
Koninlijke Bibliotheek

ADRES
Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
www.bezuidenhout.nl
girorekeninnummer: 262020

BEZUIDENHOUT NIEUWS
Bezuidenhout festival aanstaande

CULTUUR & INFO nummer 28 - oktober 201108

OOG VOOR DETAIL: WIN EEN BOEKENBON! !. .
Ook voor deze editie zijn wij op zoek gegaan naar een verrassend detail

De vorige foto uit editie 27 heeft ontzettend veel reacties opgeleverd. Het ging om een 
deel van het scorebord van de jeu de boules baan op de hoek van de Loudonstraat en de 
van Heutzstraat. Een aantal van de inzenders had het juiste antwoord en de winnaar van 
deze editie is: Jannie de Bruijn. Van harte gefeliciteerd! De boekenbon is 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 Dhr. Franssen ter beloning verstrekt!

Let wel: meedoen is voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag 
kan niet gecorrespondeerd worden. Waar bevindt zich dit detail?...

Middeleeuwen terug in Den Haag

Onmoet medebewoners, politici en maak 
kennis met elkaar en uw buurt

Op zaterdag 8 oktober a.s. tussen 11.00-17.00 
uur wordt in de Christus Triumfatorkerk aan 
de Juliana van Stolberglaan voor de tweede 
keer het Bezuidenhout Festival gehouden. 
Het festival is gratis toegankelijk. Wethouder 
Ingrid van Engelshoven komt de dag om 
11.30 uur openen. Vervolgens worden er 
verschillende creatieve workshops gegeven, 
en kunt u bijv. gratis een massage uitproberen 
of u laten informeren bij een van de stands 
op de informatiemarkt. Tijdens het festival 
zijn er ook raadsleden van verschillende 
politieke partijen aanwezig om met u één op 
één in gesprek te gaan over onderwerpen die 
u belangrijk vindt. 

Het Bezuidenhout festival is er dit jaar weer 
om mensen met elkaar in ontmoeting te 
laten komen. Ook krijgt u als bewoner met 
muzikaal, cultureel en/of organisatorisch 
talent de gelegenheid dit zelf aan uw buurt 
te laten zien. 

Voor jong en oud 
Als bezoeker is er genoeg te beleven. Kinderen 
kunnen bijvoorbeeld gratis deelnemen aan 
activiteiten van de scouting en/of één van de 
sportclinic’s die gegeven worden.  Binnen is 
er een hele ruimte voor kinderen ingericht 

waar zij verschillende knutselactiviteiten 
kunnen doen en is er een clown aanwezig die 
zowel jong als oud weet te vermaken. 

In de kerkzaal is er over de hele dag een 
podiumprogramma. Daar geven kinderen 
van verschillende basisscholen een leuk 
optreden en staan er net als vorig jaar een 
aantal echte wijkartiesten op de planken 
waaronder cabaretgroep RIJP en Barthold  
van Riemsdijk met Old Jazz. De spetterende 
afsluiting van de dag ligt in de handen van 
de Suez Rats. Zij brengen toegankelijke 
popnummers waar ze hun eigen draai aan 
geven. 

Organisatie
De algemene organisatie van het festival is 
in handen van de Christus Triumfator kerk 
en Stichting Boog in nauwe samenwerking 
met Stichting VÓÓR en Wijkberaad 
Bezuidenhout en met financiële steun van 
de gemeente Den Haag zijn wij gekomen 
tot een gezellig festival voor jong en oud. 
We nodigen u dan ook van harte uit om 
langs te komen. Iedereen is welkom op het 
Bezuidenhout Festival!

Wilt u meer weten over dit festival? Neem 
dan contact op met:
Stichting Boog, Petra Speijers tel: 070-
3121259, e-mail spepe@boog.nl

Heeft u de wijkkrant niet 
thuis ontvangen? Laat 

het ons weten!
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De Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief presenteren in 
hun gezamenlijke expositieruimte De Verdieping van Nederland een 
unieke tentoonstelling genaamd:

 Machtige & Mooie Middeleeuwen. 

Er zijn prachtige middeleeuwse kerkelijke en wereldlijke archiefstukken 
en boeken te bewonderen. Zo zijn er oorkondes, rekeningen, kronieken, 
aflaatbrieven, evangelieboeken en getijdenboeken te zien. Een heel 
belangrijk stuk is de oorkonde van paus Alexander III. Het is in het 
Latijn geschreven,  dateert uit 1159 en is daarmee een van de oudste 
documenten van het archief. 

De middeleeuwen zijn voelbaar in de prachtige illustraties en in de 
schitterende miniaturen. De  mooie archiefstukken dateren uit de 
vroege, hoge en late middeleeuwen.

De tentoonstelling is te zien tot 9 januari 2012. De Verdieping van 
Nederland bevindt zich in het verbindingsgebied tussen de KB en NA  
Prins Willem-Alexanderhof 5
 
Online kunt U veel van de  rijkdom van de KB-collectie  zien. Zo 
kunt U o.a. 400 jaar historische kranten bekijken. Tevens kunt U de 
eerste 500  oude gedigitaliseerde drukken opzoeken. In het Geheugen 
van Nederland is een enorme hoeveelheid cultureel erfgoed zoals 
atlassen, affiches, prentenboeken e.d. te bewonderen.

Op www.kb.nl kunt u nog veel meer informatie terugvinden.

Door El Hoek

Laan van Nieuw Oost-Indië 15
Open van maandag t/m zaterdag

Wij nemen nog nieuwe patiënten aan

Bellen op werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 of inschrijven via de website:

www.lnoi15.nl

TANDARTSENPRAKTIJK 
MW. P.A.C. STRICKER

ADVERTENTIEWERVER

GEZOCHT
Vind jij het ook leuk om wat voor jouw wijkkrant te 
doen, meld je dan aan als advertentiewerver. Het 

kost je nog geen 10 uur per 2 maanden en het 
levert jou veel waardering op.

Voor vragen, neem gerust contact op met Harold 
Thijssen via 06-54725638.

Bezuidenhout Festival brengt mensen bij elkaar

advertentie
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Wist u dat...
Deze wijkrant op zoek is naar 

enthousiaste bezorgers?

Er op het Spaarwaterveld een nieuw door 

een basisschoolleerling zelf bedachte 

glijbaan geplaatst is?

Het Stuyvesantplein maar liefst 2 

maanden op de schop gaat voor 

het vervangen van de rail (afsluiting 

omleggen verkeer weg halen) van de 

keerlus?

De burenhulpcentrale u graag helpt met 

boodcshappen doen, de hond uitlaten 

of u ergens naartoe brengt? Bel: 070-

2629999

De speelotheek in het CJG Haagse Hout, 

Koningin Sophiestraat 120,  vanaf 7 sept-

14 dec elke woensdagochtend 9:15-11:00 

leuke gratis themaochtenden verzorgt? 

Zie voor de themaplanning www.

cjgdenhaag/haagsehout/agenda

U t/m 20 oktober de expositie 

‘Als een vis in het water…van 

Will Snijders- Twilt in de Christus 

Triumfatorkerk kunt bezoeken?

Er regelmatig een lietaraire middag in de 

Christus Triumfatorkerk wordt verzorgd? 

Op 15 oktober is het de beurt aan 

schrijver Asis Aynan en op 5 november 

aan Ernest van der Kwast

U gratis ongewenste graffitti aan uw 

pand kunt laten verwijderen door de 

gemeente? Neem voor meer informatie 

contact op met uw bewonersorganisatie 

of met Meldpunt Graffiti. Tel: 070-

3534605 of mail naar: meldpuntgraffiti@

denhaag.nl

Staatsbosbeheer en Delfland op zaterdag 

8 oktober a.s. tijdens een boswandeling 

tekst en uitleg over het bos en het 

watersysteem geven? Aanmelden kan tot 

1 oktober via educatie@hhdelfland.nl

U als bewoner de politie via burgernet 

kan helpen bij het opsporen van vermiste 

of verdachte personen? 

www.burgernet.nl
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Er zijn van die dagen dat je,als je ‘s-ochtends naar buiten kijkt bijna zeker 
weet: dit wordt weer niks.
Je ziet het aan de langs drijvende wolkenvelden, van licht tot heel donkergrijs 
met slechts hier en daar een blauw streepje.
Daar zal zeker hier en daar een bui uit vallen. De meneer met de,overdrijvende 
wolkenvelden met kans op een bui heb ik niet eens nodig.
Het plenst luid en duidelijk op je balkonnetje, de schuur van je buren of  
brutaalweg tegen je ruiten.
Dat wordt paraplu mee en de parka aan die je dicht kunt ritsen en waar tuttig 
maar nuttig een capuchon op zit.
Zo blijft je goeie goed droog, al is het zomers wel wat klam en klef.
Fanatiekelingen kopen(en dragen) er nog van die doorzichtige regenlaarzen 
bij, over het gewone schoeisel, maar je kunt ook overdrijven.
Oftewel ik heb ze weleens gepast en dat zag eruit of ik in een aquariumwinkel 
per ongeluk in twee van die bolle vissenkommen was gestopt.
Aldus de ‘’gewone’’ laarzen goed in de schoensmeer zetten, dat scheelt al een 
hoop. Daarbij, als het stort steeds de hamvraag: plu mee, ja of nee? Oftewel 
hoe hard waait het? Het is treurig als je in snertweer ook nog met een  bundel 
lappen en baleinen wordt opgezadeld. Die passen nergens langs de openbare 
weg in een vuilnisvat.
Natuurlijk kun je, als zuinige hergebruiker het apparaat mee naar huis sjouwen 
en proberen dit weer in elkaar te zetten. Dat geeft misschien een
goed gevoel,want als dit geen hergebruik is. Je moet er wel stalen zenuwen  
voor hebben, zo kan ik u verzekeren.
Een schattig roze pluutje dat ik op mijn verjaardag gekregen had heb ik zo in 
gebruik kunnen houden, maar dan wel als frivool parasolletje.
Het is een karwei dat je, echt Haags rijp maakt voor Rozenburg  dus dit doe ik 
dit nooit weer.
Dan maar onvaderlands bij tram of bushalte met andere slachtoffers samen 
mopperen op iets dat we geen van allen kunnen veranderen.
Geen ijzige windvlaag, geen druppel regen minder, maar het lucht wel op.
Ooit dacht ik dat wij in dit, ongunstig gelegen landje het alleen  vertoningsrecht 
op die klaagzangen. Per slot hadden hele volksstammen over de grens 
aantoonbaar ‘t hele jaar beter weer dan wij. Je denkt dat ze daar blij mee zijn 
en dus andere onderwerpen kiezen om hun gemeenschappelijke  ongenoegen 
te uiten.
Maar nee hoor. Dat er op de boerderij in Normandie  waar we ‘s zomers 
verbleven kritisch naar de weerman op tv keken was te begrijpen,als je 
broodwinning daar mee samenhangt. Maar dat ook Grieken, Italianen en 
Spanjaarden ‘s avonds naar de lucht kijken en dat het her en der een geliefd 
gespreksonderwerp vormt.
Er viel met die prachtige Zuid-Europese zomers toch niets om te klagen, zoals 
wij in dit kikkerlandje zo graag doen? Het is toch heerlijk dat jealtijd naar ‘t 
strand kunt of een lange wandeling plannen zonder naar de lucht te kijken?
Een aardige Engelse medecurcist Spaans in Spanje die ik met dit dilemma 
confronteerde wist hier iets op.
Mensen praten graag, het is de enige diersoort met zo’n uitgebreide 
woordenschat. zei hij. Maar je wilt geen verschil van mening.Je hebt dus 
niet over politiek, over geld etc.Wat blijft er over? Iets waar echt niemand 
iets aan kan doen of de schuld van kan krijgen. Wat blijft er over als neutraal 
onderwerp?

Het weer. Dat is te koud,te warm te droog of te nat en dit dan ook nog voor de 
tijd van het jaar. Zo blijft de communicatie op gang over een verschijnsel waar 
niemand de schuld van kan krijgen.
Houden zo-al blijf ik van erbij dat het zonnetje alhier wel eens wat royaler zou 
mogen schijnen.Maar ja daar kun je bij niemand voor terecht....

‘t  Is weer niks
COLUMNDoor buurtvrouw Marianne

Ondergrondse huisvuilcontainers kosten parkeerplaatsen. (Foto: Adriaan Pels.)

Bezuidenhout krijgt ondergrondse huisvuilcontainers
Haagse Hout staat op de lijst van 
stadsdelen die tussen 2010 en 2015 
ondergrondse huisvuilcontainers 
krijgen. Het Bezuidenhout is eind 
2012 aan de beurt. Gaan we er 
echt op vooruit of  kleven er ook 
nadelen aan? Er zullen in elk geval 
door de bovengrondse stortkokers 
parkeerplaatsen verdwijnen, 1 à 2 
procent van alle plaatsen in de buurt is 
de schatting. Maar verder is het beslist 
een verbetering. Zo zijn we niet meer 
afhankelijk van de vuilnisophalers en 
verdwijnen losse vuilniszakken uit het 
straatbeeld. Als ze tenminste netjes in 
de containers worden gedaan.  Maar 
dan zijn ze ook onbereikbaar voor 
meeuwen, ratten en katten, waarmee 
een einde komt aan veel ergernis. 

Door Adriaan Pels

De ondergrondse huisvuilcontainers 
worden in groepjes van twee, drie en een 
enkele keer misschien meer geplaatst, 
zo veel mogelijk op ‘vrije plekken.’ 
Maar het is onvermijdelijk dat ze ook 
op trottoirs of verbredingen daarvan 
komen. In het laatste geval gaat dat ten 
koste van parkeerplaatsen: één per twee 
containers. Parkeertellingen moeten 
aangeven of die wel gemist kunnen 
worden. 

Een gevolg is dat wie nu een geparkeerde 
auto voor zijn huis heeft, dan containers 
op die plek kan krijgen. Die uiteraard 
gebruikt worden, wat niet ongemerkt zal 
gebeuren. Terwijl ook klachten gehoord 
worden over stank en vliegen.

De plaats van de containers hangt ook af 
van de aanwezigheid van ondergrondse 
kabels en leidingen en van bomen, 
lantaarnpalen, bovenleidingmasten 
en andere obstakels. Een van de 
voorwaarden is: loopafstand voor 
bewoners maximaal 75 meter (in een 
enkel geval hooguit 125 meter), terwijl 
zo veel mogelijk vermeden moet worden 
dat om de containers te bereiken een 
drukke verkeersweg of kruising moet 
worden overgestoken.

Voordelen
Een voordeel van huisvuilcontainers is 
dat we 7 dagen per week, 24 uur per dag 
onze volle huisvuilzak kwijt kunnen. Die 
moet dan wel in de stortkoker passen en 
het gebruik van kleinere zakken dan de 

huidige wordt gestimuleerd. Een ander 
pluspunt is dat door dierlijk gespuis 
opengeknaagde zakken op straat tot 
het verleden behoren. Als we althans 
alleen de containers gebruiken en geen 
huisvuil, al of niet in zakken of dozen, 
naast de stortkokers neerzetten. En de 
verleiding is groot als de container vol 
is, de toegang verstopt zit of als het vuil 
niet in de koker past. Om dit ongewenste 
gedrag tegen te gaan worden extra 
controleurs in gezet en wie betrapt 
wordt kan op een fikse boete rekenen. 
Ook wordt veel verwacht van sociale 
controle, want niemand zal rotzooi op 
straat willen hebben, juist nu er een 
voorziening is om dat te voorkomen.

Tweemaal per week worden de 
containers geleegd. Zijn ze eerder vol, 
dan kan men dat doorgeven aan een 
speciaal meldpunt. Ook verstoppingen 
kunnen worden gerapporteerd. Die 
kunnen omwonenden overigens ook 
zelf opheffen, nadat ze zich hebben 
opgegeven voor ‘adoptie’ van een 
container. Dan krijgen die een sleutel 
waarmee de stortkoker geopend kan 
worden.

Meepraten
Waar de containers komen wordt 
bepaald door Stadsbeheer, in overleg 
met de stadsdeelorganisatie en de 
vuilnisophaaldienst, die uiteraard belang 
heeft bij een goede bereikbaarheid door 
de ophaalauto.
Als deze drie instanties het eens zijn 

geworden, worden de wijkbewoners 
en –organisaties geïnformeerd en 
komt er een informatieavond. Hier 
kan men vragen stellen en suggesties 
doen voor andere plaatsen van de 
containers. Uit de verslagen van de 
bijeenkomsten in Haagse wijken waar 
de nieuwe voorziening al een feit is, 
kan worden opgemaakt dat ideeën niet 
zomaar worden overgenomen. Kennis 
nemen van de redenen voor afwijzing 
kan helpen om straks met succes een 
voorstel ingewilligd te krijgen.   
 
Als de containers uiteindelijk geplaatst 
zijn en in gebruik worden genomen, 
krijgen de betrokken wijkbewoners 
een brief over hoe een en ander in de 
praktijk zal gaan.

Gft-afval
In die brief staat onder meer dat de 
donkergroene huisvuilcontainers van 
bewoners komen te vervallen. Ze 
worden als ze voor de laatste keer 
worden geleegd meteen meegenomen. 
De lichtgroene gft-containers, mits 
voorzien van de bekende sticker, 
kunnen zoals gewend gebruikt blijven 
worden.

Het Wijkberaad Bezuidenhout heeft 
de komst van de ondergrondse 
huisvuilcontainers op de agenda van 
de komende bewonersavond gezet. 
Zie de aankondiging en uitnodiging 
in deze editie van Bezuidenhout 
Nieuws op pagina 6. 
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Door El Hoek

“ Op drukke dagen komen er wel 200 
kinderen spelen” vertelt Raymond 
Taal van Stichting Voor Welzijn 
enthousiast. Hij beheert al 12 jaar 
samen met zijn collega Dries het 
speelveld. Tevens  onderhoudt hij 
de contacten met de betrokken 
gemeentelijke instellingen, scholen 
en politie.

De dienst Stadsbeheer onderhoudt de 
plantenvakken. Elk jaar weer geven 
de perenbomen problemen. Op het 
veld zet Raymond de plekken af met 
lint, zodat kinderen geen last hebben 
van vallende peren en een glibberige 
ondergrond. Onderhoud van de 
plantenvakken kan soms beter, met 
name  in de perentijd, als de peren 
van de bomen vallen. Dit levert niet 
alleen binnen, maar soms ook buiten 
de hekken gevaarlijke situaties op.

 Vanaf het “bordes” heeft hij en 
zijn collega goed overzicht over de 

spelende kinderen. “ Ze horen me 
alleen als er iets verkeerd gaat”, zo 
vertelt Raymond.  Ik geef een forse 
schreeuw en de betrokkenen (bijv 
vechtersbaasjes ) begrijpen heel goed 
dat het voor hen bedoeld is. Ik ga niet 
oeverloos met ze in discussie.

De gemeente (OCW) onderhoudt de 
speeltoestellen op het veld. In de keet  
is een toilet, een EHBO kist en er 
wordt koffie, thee en limonade en ijs 
verkocht. Tevens is het Haags Hopje 
hierin gevestigd. Er kunnen o.a. 
ballen, skelters, fietsjes, driewielertjes 
en zelfs kruipwagentjes voor de 
allerkleinsten worden geleend. 
Openingstijden:  In de zomer (april 
tot oktober) van maandag t/m vrijdag 
van 12.00 uur tot 18.00 uur en in de 
winter (oktober tot april) van 14.30 
uur tot 17.00 uur. 

De buitenschoolse opvang van 
diverse scholen in de omgeving is 
een trouwe bezoeker van het veld. 
De leerlingen van de Nutsschool en 
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‘Wat krijgen we hierna? Geen 
rijst, toch? Gelukkig!’ Zoals elke 
woensdag is het gerecht dat de 
jongeren  bereiden een verrassing 
voor de oudere gasten uit de wijk. 
Het vijftal Mien, Nel, Wout, Gonny 
en Paulien zit aan de hoek van de 
lange tafel die elke woensdag voor 
de gelegenheid wordt klaargezet. 
Zelf wonen ze recht tegenover 
het buurtcentrum, maar aan 
de tafel zijn alle delen van de 
wijk vertegenwoordigd. ‘Het is 
makkelijk dat er voor je wordt 
gekookt’, zegt Nel. ‘En het is ook 
erg gezellig’.

Door Benjamin Koster

De goede sfeer wordt beaamd 
door Denise van der Hulst, 
ouderenwerker voor Bezuidenhout 
en Benoordenhout. ‘Mensen waren 
echt verdrietig toen er afgelopen 
zomer geen maaltijden werden 
georganiseerd’. Samen met twee 
jongerenwerkers, Joni Hazebroek 
en Kenneth Seenarine, startte ze 
het project. ‘In Mariahoeve bestond 
zoiets al’, legt ze uit, ‘sinds april 
bestaat het ook in Bezuidenhout’. 

De populariteit van het project is in 
orde. ‘Vanavond zijn er bijna twintig 
betalende bezoekers, maar vaak zijn 
er een stuk of vier of vijf meer’, 
vertelt Denise. ‘Veel meer kunnen 
we ook niet aan’. Daarnaast zijn er 
rond de tien jongeren aanwezig. 
Twee dames zijn scholieren aan het 

Maerlant Lyceum en vullen hiermee 
hun maatschappelijke stage van 
dertig uur. De andere tieners zijn 
vrijwillig aanwezig en helpen in de 
keuken waar Kenneth hen begeleidt 
en zijn kookkunsten uit de doeken 
doet. Als de tafels zijn afgenomen en 
de ouderen alweer vertrokken, wordt 
er nog even nagepraat en op de piano 
gespeeld. 

Nu is het nog zo dat jong voor oud 
kookt, in plaats van met elkaar. De 
officiële doelstelling van het project 
is om jongeren en ouderen in de wijk 
mét elkaar te laten koken en eten, om 
elkaar zo beter te leren kennen. ‘Er 
bestonden de nodige vooroordelen’, 
vertelt Denise. ‘Sommige jongeren 
dachten dat ouderen alleen  maar over 

de oorlog konden praten. Dat bleek 
reuze mee te vallen’. Carlos Rodriges-
Monteiro, een van de jongeren die 
elke week vrijwillig in de keuken 
staat, herinnert zich dat ouderen hem 
vroegen of hij wel Nederlands kon 
praten. ‘Dat was stom, maar zoiets 
gebeurt nu niet meer’, vertelt hij. 
En het samen koken komt vast wel, 
denkt Denise. ‘Dat moet groeien’. 

Het vijftal dames uit de Johannes 
Camphuijsstraat heeft – tussen de 
gesprekken over de post, de busrit 
naar Harderwijk en de schilderijen 
aan de muur van het buurtcentrum – 
goed gegeten van de zalm, boontjes 
en aardappelen met jus. ‘Nog een 
kopje koffie?’, vraagt Carlos. ‘Thee 
alsjeblieft’, antwoordt Paulien. 

Elke woensdag een verrassingmaal  

Spaarwaterveld: Al jaren een veilige speelplaats
de Van Hoogstratenschool lunchen 
er in de zomer. Ook Dak Tobias , de 
naschoolse opvang, maakt gebruik 
van het speelveld. De kinderen van 
peuterspeelzaal “De 2 vriendjes” 
spelen er in de rustige tijd voor 
15.00u. 

De Richard Krajicek Foundation 
subsidieert het veld in natura door 8 
maanden per jaar 2 keer in de week 
sport en spel te begeleiden en tevens 
organiseert deze stichting speciale 
toernooien zoals bijvoorbeeld 
straattennis.

Het hek blijft ’s nachts open. ‘s 
Avonds is het veld een goed bezochte 
jeugdlocatie. De beheerders moeten 
regelmatig kapot glas  dat de 
jongeren achterlaten, opruimen. De 
beheerders vinden dat heel vervelend, 
want de volgende dag moeten 
kinderen daar veilig kunnen spelen. 
“Als de jongeren bijvoorbeeld glas 
achterlaten,stap ik zelf op de jongelui 
af “, aldus Raymond Taal. 

GRAAG TOT DAN

UITNODIGING
Algemene Bewonersvergadering op 24 oktober 2011

Het bestuur van het Wijkberaad Bezuidenhout nodigt u/jullie, 

bewoners van Bezuidenhout Midden en Oost van harte uit voor de 

Algemene Bewonersvergadering op maandag 24 oktober a.s. in het 

Buurtcentrum Bezuidenhout aan de Johannes Camphuysstraat 25. 

Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). 

Enkele onderwerpen van gesprek:

-  (her)verkiezing van het bestuur

-  welke resultaten zijn er door het wijkberaad en haar werkgroepen in 

2011 behaald?

-  wat zijn de plannen voor 2012 ? 

-  ideeën en wensen van de bewoners op het gebied van leefbaarheid 

en woonomgeving

Thema: Orac’s (ondergrondse afvalcontainers) in de wijk? Hierover 

leest u in deze editie meer! De heer Martin Prot, beheerder Milieu en 

werkzaam op het stadsdeelkantoor, zal dit onderwerp toelichten. 

De vergaderstukken liggen vanaf 17 oktober a.s. voor u klaar. U 

kunt deze telefonisch (070- 3477297) of via bezuidenhout@planet.

nl opvragen of loop even binnen bij het wijkberaad: Johannes 

Camphuysstraat 25. Kijk ook op de website: www.bezuidenhout.nl

Garagebedrijf Gordijn
al 75 jaar uw vertrouwen waard

Service en kwaliteit bij u om de hoek

Garagebedrijf Gordijn
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat laan van N.O.I.
070 383 8405
www.garagegordijn.nl

FysioFiT Floor Terstegge
praktijk voor fysiotherapie

is 1 juni verhuisd

naar de Laan van Nieuw Oost Indië 189
(vlakbij de kruising Juliana van Stolberglaan)

070-3837138 / 06-50534704

Specialisaties o.a.
COPD•	
diabetes•	
oncologie•	
overgewicht•	
zwangerschap•	
schouderklachten•	
knieklachten•	

Vanaf eind oktober op woensdagavond: Pilates voor Zwangeren!
Medio oktober: Yoga-lessen gegeven door Olivia v.d. Lustgraaf 
(voor meer info: 06-20446866).

Gezelligheid en elkaar ontmoeten in het Wijk- en Dienstencentrum (Foto: Benjamin Koster.)
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Buurtcafés in Bezuidenhout
Buurtwinkels hebben Bezuidenhout 
door de jaren heen vaak verlaten en vele 
winkelhoekpanden zijn getransformeerd 
tot woningen. Maar Bezuidenhout kent nog 
vele buurtcafés. Zij geven de wijk kleur en 
levendigheid. Bezuidenhout Nieuws maakt een 
rondje. 

Door Arnoud Willemsen
Deel 2: Bar Club 188.

Het is maandagavond tegen half negen. Het is 
stil op straat en vast geen drukke kroegavond, zo 
verwacht ik als ik binnenstap bij Bar Club 188 aan 
de Laan van Nieuw Oost-Indië op -hoe kan het 
anders- nummer 188.  Niets is minder waar. In Bar 
Club 188 is ook de maandag een goedbezochte 
avond. Aan de bar zitten gasten en achterin in de 
kroeg wordt gedart. Als ik net met een pilsje aan de 
bar zit, komt de ene na de andere klant vriendelijk 
groetend binnen. 

Bar Club 188 wordt gerund door Nico (65) en Petra 
Schenkeveld (48) en hun dochter Nikki (23).” We 
gingen open 19 maart 1974”, weet Nico zich nog 
goed te herinneren. “Maar we hebben papieren 
gevonden uit 1939 die tonen dat er toen al een 
café zat in het pand. Frans, één van de klanten aan 
de bar, kan zich dat nog goed herinneren. “Toen 
heette het Café Bezuidenhout, gerund door de 
familie Simons”. 

Bar Club 188 is een gezellig Hollands café, maar 
met een Spaans tintje. Sinds kort worden er 
namelijk op zondag ook tapas geserveerd. “Wij 
houden van Spanje, de Spaanse cultuur en Spaans 
eten  en we komen dan ook vaak in Spanje”, legt 
Nikki enthousiast uit. “Daarbij bleken veel  klanten 
na het sluiten van tapasbar Tapanada verderop in 
de straat, graag tapas te willen”. Nikki toont me 
de door haar opa onlangs prachtig verbouwde 
keuken om goede tapas klaar te kunnen maken. 
“Het Spaanse kookboek dat ik tijdens een van mijn 
bezoeken aan Spanje heb gekregen, komt daarbij 
goed van pas”, lacht ze.

Naast darts en tapas is het voetbal dat de klok 
slaat. Zondag gaat het café al om 12:00 uur open, 
zodat bezoekers niets hoeven te missen van de 
vaderlandse eredivisie. “Via twee schermen kunnen 

zelfs verschillende wedstrijden tegelijkertijd 
worden gevolgd”. Bij wedstrijden van het 
Nederlands elftal gaat het nog een stapje verder. 
Bij EK’s en WK’s is het bomvol binnen. Dit ligt 
misschien niet alleen aan de voetbalprestaties, 
maar ook aan het gratis biertje dat er is voor alle 
klanten bij ieder Nederlands interlanddoelpunt. 
“Dit doen we al jaren. Ook bij de wedstrijd in 
september van Oranje tegen San Marino, toen het 
11-0 werd. Maar we blijven we het doen”, vertelt 
Nikki.

In Bar Club 188 worden ook vaak verjaardagen 
gevierd. “We hebben twee klanten die hier al jaren 
ieder jaar hun verjaardag vieren”. Één van beiden 
komt uit een dorpje in Friesland. Dan stroomt 
de kroeg vol met Friese familie en vrienden. Dit 
bevalt wederzijds zo goed dat er inmiddels al 
jaren een Haagse afvaardiging uit Bar Club 188 
afreist om een tegenbezoek af te leggen en mee 
te doen met de jaarlijkse touwtrekwedstrijden 
aldaar, in het Friese Wânswert.

De beste avond is waarschijnlijk de zaterdagavond. 
“Laatst op een zaterdagavond  belde één van 
de klanten een taxi om naar huis te gaan”, zegt 
Nikki.” Toen de taxi voorreed liep hij naar buiten, 
gaf de taxichauffeur geld, en kwam weer terug 
naar binnen”. Hij vond het te gezellig om naar 
huis te gaan.

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.

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

Johan van der Meer

advertentie

GEZOCHT
- Enthousiaste Hoofdredacteur voor 
Bezuidenhout Nieuws
De wijkkrant Bezuidenhout Nieuws is met spoed 
op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur. De 
hoofdredacteur is op vrijwillige basis in staat een 
team van enthousiaste redacteuren (bewoners uit 
de wijk) en dtp-er aan te sturen en te begeleiden 
in het vergaren van nieuws uit de wijk. Met als 
eindresultaat jaarlijks vijf tot zes edities van 
Bezuidenhout Nieuws. Voor en door bewoners! 

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan zsm je 
reactie naar bezuidenhoutnieuws@gmail.com

- Bezorger Bezuidenhout Nieuws 
Wie heeft er zin om in 1 x per 2 maanden een
goed zakcentje bij te verdienen?
 
Mail je reactie naar bezuidenhoutnieuws@
gmail.com en wordt de nieuwe bezorger van 
Bezuidenhout Nieuws

Bar Club 188  (foto: Nikki Schenkeveld)


