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Heb OOg voor detail, win een boekenbon!
De foto uit de vorige editie (30) was blijkbaar gemakkelijk te herkennen. Het ging
om een deel van het monument voor koningin Juliana van Johan Coenraad Altorf
en J. Limburg op het Stuyvesantplein. Uit de vele inzendingen trokken we die van
Tamara van Sprang. Proficiat! Zij kan haar boekenbon van 15 euro afhalen bij het
WDC Bezuidenhout.

BEZUIDENHOUT NIEUWS

Wist u trouwens dat er op de website van de wijk – bezuidenhout.nl – op Forum
gediscussieerd wordt over de vraag of het al honderd jaar oude monument niet plaats
moeten maken voor een kinderspeelplaats? Heeft u hier ideeën of een mening over,
discussieer dan mee.

WIJKINFO

Verder dagen we u uit om weer goed om u heen te kijken in de wijk. Waar bevindt zich
het hiernaast afgebeelde detail? Stuur uw antwoord per e-mail of brief naar de redactie
(zie onderaan het colofon voor de adresgegevens). U maakt kans op een boekenbon ter
waarde van 15 euro, beschikbaar gesteld door Erik Franssen.

IN DIT NUMMER:

Let wel: meedoen is voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag
kan niet worden gecorrespondeerd.
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Gezocht:
redacteuren
Heb jij een vaardige pen en
lijkt het je fantastisch om van
Bezuidenhout Nieuws een
nog leukere krant te maken?

Het weer liet zich op 4 maart niet van zijn mooiste kant zien. Desondanks is de herdenking
van het bombardement op onze wijk goed bezocht. Naar schatting tweehonderd
mensen waren getuige van de kranslegging bij het monument Juliana van Stolberg
aan de Koningin Marialaan. Naast onder andere burgemeester Van Aartsen legden ook
vertegenwoordigers van de wijkberaden van Bezuidenhout een bloemenkrans.

Stuur dan een berichtje naar
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
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Heeft u de wijkkrant niet
thuis ontvangen? Laat
het ons weten!
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De wijkkrant twaalf pagina’s dik!
Inderdaad beste lezer, Bezuidenhout Nieuws is nu twaalf pagina’s dik. Dus met nog
meer leuke nieuwtjes over onze wijk. En dat alles nog steeds voor noppes!
En voor adverteerders maken we het helemaal aantrekkelijk. Nieuwsgierig? Vraag
naar de nieuwe tarieven: 06 54 72 56 38 of har100@zonnet.

Fitnessen in de wijk
Wie regelmatig zijn conditie op peil
wil houden of nog vlak voor het
zomerseizoen enkele kilootjes wil
kwijtraken, kan in onze wijk volop aan
zijn of haar trekken komen. Honderden
wijkbewoners fitnessen zich dagelijks
in het zweet in de centra van Jack
Slagman, Njoy Fitness en The Fitness
House.
Door Jarina Hamidullahkhan
Het aantal fitnesscentra in Bezuidenhout
is in de afgelopen jaren relatief gezien fors
toegenomen. Het sportcentrum van Jack
Slagman aan de Theresiastraat is al 21
jaar een begrip in de wijk. Njoy Fitness,
naast het NH Hotel aan de Schenkkade,
opende enkele jaren geleden haar deuren.
En begin dit jaar vergrote The Fitness
House met een vestiging op de hoek van
de Laan van Nieuw Oost-Indië en de
Theresiastraat (boven de Albert Heijn),
het aanbod. Een mooi moment om eens
te kijken waarin deze fitnessondernemers
zich onderscheiden, wat ze de
wijkbewoners te bieden hebben en hoe ze
tegen de concurrentie aankijken.

Jack Slagman
Jack Slagman zegt dat hij zich ondanks
de toenemende concurrentie geen zorgen
maakt om het aantal klanten: ‘Mensen
komen nog steeds graag naar ons
sportcentrum vanwege het sociale aspect
en het uitgebreide aanbod. Dat proberen
we zoveel mogelijk te laten aansluiten op
de wensen van de klant. Zo beschikken
we over vier squashbanen en een Finse
sauna. Daarnaast bieden we (cardio)
fitness, spinning en tal van aerobics- en
mind- en bodylessen aan, zoals power
yoga en meditatie. Voor een vast bedrag
in de maand kunnen mensen van al die
activiteiten gebruikmaken. Gratis advies
van een fysiotherapeut hoort daar ook bij.’
Jongeren (van 9 tot 16 jaar) kunnen
bij Slagman terecht voor junior fitness.
Voor ouderen is er seniorengym. Wie
begeleiding nodig heeft bij lichamelijke
klachten of tijdens een herstelproces kan
er terecht voor medische fitness. En voor
mensen die ooit nog een keer de Tour de
France willen rijden, organiseert Slagman
een heuse Alpe d’Huez training.
Behalve over het aanbod van zijn
sportcentrum, is Slagman ook trots op
Lees verder op pagina 2
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Jack Slagman: ‘Mensen komen nog steeds graag naar ons sportcentrum vanwege het
uitgebreide aanbod.’
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het gebouw waarin hij is gevestigd. Het
pand dateert uit 1896. Aanvankelijk
bood het onderdak aan sportactiviteiten
(Slagman: ‘Hier zijn nog wielerwedstrijden
gehouden’), tot er zich in 1910 een
paardenhandel in vestigde. De paarden
maakten in de jaren 20 plaats voor auto’s,
maar nog steeds herinnert de gevel aan
het verleden.
Njoy Fitness
‘Een sportschool moet een leuke,
uitdagende omgeving zijn die je blij
maakt bij de gedachte dat je er weer
naar toe kunt gaan’, vindt Steven van
der Toorn, coördinator bij Njoy Fitness.
‘Onze klanten zijn zeer tevreden over
ons brede scala aan faciliteiten en
dienstverlening op het gebied van
fitness.’ Die klanten, voor een deel
afkomstig van de omliggende bedrijven,
krijgen door middel van een ‘fingerprint’
toegang tot alle sportfaciliteiten. En in de
lounge kunnen ze gratis van een kopje
cappuccino, koffie, espresso en thee
genieten. ‘Bij andere sportscholen moet
je hiervoor betalen’, meent Van der Toorn.
Njoy Fitness beschikt, behalve over tal van
fitnessapparaten en een fysiotherapeute,
over drie soorten sauna’s: een Turks
stoombad, een Finse sauna en een
sanarium. Het gebruik van deze sauna’s
zit in het abonnement. Heel enthousiast
is Van der Toorn over het feit dat Njoy

Door buurman Boudewijn

Wist u dat...
… de leerlingen van de Liduina Basisschool
1.600 euro hebben ingezameld voor
kinderrechtenorganisatie Save the
Children? Dat deden ze onder meer met
flessenestafettes en kleine karweitjes.

Annemarie ten Kate (The Fitness House): ‘Mensen willen professionaliteit, kwaliteit, sfeer en een
breed aanbod van faciliteiten voor een betaalbare prijs.’

Fitness kinesistrainingen aanbiedt. Hij laat
de kinesistoestellen zien en legt uit dat
je daarmee meer dan 200 bewegingen
en oefeningen kunt doen en daarmee je
houding, stabiliteit, coördinatie, weerstand
en kracht kunt verbeteren. ‘Wij zijn de
enige fitnessschool in de wijk die dit heeft
en daar zijn we erg trots op.’
The Fitness House
The Fitness House is een nieuwkomer in
de wijk. Op 19 januari gingen de deuren

Steven van der Toorn (Njoy Fitness): ‘Een sportschool moet je blij maken bij de gedachte dat
je er weer naar toe kunt gaan.’

officieel open. Boven de Albert Heijn, op
een oppervlakte van 1800 vierkante meter,
staan de modernste apparaten op het
gebied van fitness, aerobic en spinning.
‘Op onze sportschool zie je geen posters
van mooi gevormde mannen en vrouwen:
iedereen kan hier terecht, iedereen is
gelijk’, zegt eigenaresse Annemarie ten
Kate. ‘Mensen willen professionaliteit,
kwaliteit, sfeer en een breed aanbod van
faciliteiten voor een betaalbare prijs. The
Fitness House biedt dit en dat maakt het
aantrekkelijk voor mensen om te komen.
Ook de locatie is voor veel mensen uit
de wijk zeer prettig. Daar komt bij dat de
Theresiastraat aan het vernieuwen is en
wij passen precies in het beeld: nieuw
en transparant.’ Dat The Fitness House
transparant is, kan niemand ontkennen:
aan alle kanten bestaat de ruimte uit glas
en heb je uitzicht op straat.
Ten Kate beschouwt de andere
fitnesscentra in de wijk overigens niet
als concurrentie: ‘We zijn ieder voor zich
uniek op ons terrein en bereiken onze
eigen doelgroep. Onze sportschool speelt
in op de hernieuwde aandacht voor
gezondheid en de toenemende behoefte
om te sporten op een moment dat het jou
uitkomt. Mijn medewerkers zijn ervaren
professionele personal trainers. We
hebben de nieuwste fitnessmachines en
op maat gemaakte trainingsprogramma’s.
Daarmee willen wij ons onderscheiden.
Maar ook voor de anderen zal gelden
dat we met sporten mensen met en aan
elkaar willen verbinden.’

Mussenhotel in Koningin Sophiepark
Melle, Sem, Loïs, Femke, Elize en
Tinka hebben onder begeleiding
van twee vaders in en rond het
Koningin Sophiepark acht nestkastjes
opgehangen. Dat gebeurde op 8 maart.
Een maand later bleken de kastjes
volop bewoond.
De nestkasten die Melle, Sem,
Loïs, Femke, Elize en Tinka hebben
opgehangen, zijn niet allemaal hetzelfde.
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Pimpelmezen, koolmezen, winterkoninkjes
en roodborstjes hebben blijkbaar zo hun
voorkeuren. Voor mussen is er zelfs
een heus mussenhotel opgehangen,
bestaande uit maar liefst drie nestkasten
in één.
Midden april waren de vogelwoningen
volop in gebruik. In één kastje lag al wat
mos en haartjes, het begin van een nest.
In één kastje was het nest al klaar en

lagen er zelfs vier piepkleine witte eitjes in!
Waarschijnlijk van een koolmeespaartje.
De rest van de kastjes waren nog leeg op
soms enkele vogelpoepjes na.
De kinderen gaan af en toe controleren
of de vogels eitjes leggen en broeden.
Natuurlijk niet te vaak en als ze het doen
voorzichtig, want ze willen de vogels ook
niet storen. Volg hun avonturen op www.
bezuidenhout.nl

… 2012 het jaar van de bij is? Het
Haags Milieucentrum (HMC) waarschuwt
voor de risico’s van bijensterfte en
roept tuinbezitters op om een Bed &
Breakfast voor bijen te beginnen. Meer
weten of meedoen: e-mail naar info@
haagsmilieucentrum.nl of bel 302 99 52.
…seniorenbutler Kees van Dellen voor
ouderen een heerlijk dagje uit kan
verzorgen? Voor ouderen die wel eens weg
willen, maar niet met een groep. Bel 06 - 25
22 81 84 of 070 - 335 54 09.
… Taormina aan de Stuyvesantstraat de
lekkerste Italiaanse pizza in Den Haag
heeft? Althans volgens bezoekers van
DenHaagDirect. Taormina won met 39
procent van de stemmen. Tweede met 30
procent van de stemmen werd Culpepper
(Zwarte Pad). De pizza Salsiccia, met
Siciliaanse worst, is de specialiteit
vanTaormina dat in mei 12,5 jaar bestaat.
… in het tweede kwartaal van dit jaar
wordt begonnen met het toegankelijker
maken voor mindervaliden van de bushalte
Koningin Marialaan en de bushalte Laan
van Nieuw Oost-Indië in de Theresiastraat?
… op de website bezuidenhout.nl het
laatste nieuws over onze wijk staat?
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Kinderen
Mijn motorfiets heeft jarenlang onder het viaduct van de tramhalte Ter
Noot aan de Juliana van Stolberglaan gestaan. Geboren werd hij in 1977
en getogen is ie in Rotterdam, waar hij door een liefdevolle vader is
grootgebracht. Een belangrijke gebeurtenis in onze verhouding was de
verhuizing naar Den Haag. Daar begonnen we een LAT-relatie. Eerst vond de
motor een plek onder een hoes voor de deur, daarna stond hij een tijdje droog
maar illegaal in de parkeergarage van het toen nog in aanbouw zijnde NH
hotel.
Tot de bewaking zich begon af te vragen wie de eigenaar van deze stoffige
heer op leeftijd is. Ik zal niet ontkennen dat het aftikken van het achterstallige
‘stallingsgeld’ pijn deed. Het verdriet werd nog eens vergroot doordat
de slopende onderhandelingen met het thuisfront voor een plekje in de
woonkamer niets opleverden.
Er zat niets anders op dan mijn motorfiets te verplaatsen. Het werd een plekje
onder het tochtige en weinig romantische Ter Noot-viaduct. Ondertussen
begon de eigenaar, geplaagd door opgroeiende kinderen en toenemende
reistijd, zijn interesse te verliezen. De LAT-relatie werd vooral een LA-relatie.
En toen kwam er ook nog een ander in het spel. Jonger en met mooie
volumineuze vormen. Van enige intimiteit met mijn Ter Noot-machine was
toen al lang geen sprake meer. Totdat bleek dat een onbekende Samaritaan
zich het lot van de eenzame motorfiets wel aantrok. Op Valentijnsdag of
daaromtrent, vond ik voor mij nieuwe maar gebruikte onderdelen naast de
motor. Die waren ongetwijfeld gedoneerd uit piëteit en in een poging het
verval te stoppen.
De jaren verstreken en de kentekenplaat verdween. En dat laatste dat mag
niet. Dat wil zeggen, je mag geen voertuig zonder kentekenplaat langs de
straat zetten. De politie aan de deur: ik kreeg veertien dagen de tijd om het
voertuig te verwijderen. Op de dertiende dag wilde ik de verhuizing ter hand
nemen, maar de motor bleek verdwenen. Dat ging mij aan het hart. Iedere
gedwongen scheiding, ook al is de relatie wat bekoeld, doet pijn. Ook deze.
Nog midden in het rouwproces, werd er op een avond aangebeld en stond
er een man aan de deur. ‘Ik heb uw motorfiets meegenomen. Hij stond daar
toch maar de verpieteren en toen ik hem wilde opknappen, vond ik een oud
verzekeringsbewijs met uw naam. Mag ik de motor van u kopen?’. Zeer
uiteenlopende gedachten schoten door mijn hoofd. Van ‘dief, geef mij mijn
geliefde klassieke motorfiets terug!’ tot ‘hoeveel zou ik nog kunnen vangen
voor het oude lijk?’. Ik koos voor de middenweg en we kwamen prijs en
proefrit overeen. Zodra de motor was opgeknapt, mocht ik er nog één keer op
rijden. Als de bel gaat, ren ik dus nu al jaren hoopvol naar de voordeur, maar
het lijkt erop dat ook de nieuwe eigenaar kinderen heeft gekregen.

Het leukste straatfeest ooit
De zomer komt eraan, dus barsten in onze wijk binnenkort de straatfeesten weer los.
Ieder feest is weer anders. U heeft er vast wel eens een meegemaakt of
georganiseerd.
Wat was volgens u het leukste straatfeest ooit in de wijk en wat maakte het zo
bijzonder? Laat het ons weten in maximaal 100 woorden, vóór 31 mei. Stuur uw
reactie naar bezuidenhoutnieuws@gmail.com
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Buurtfietsstalling

Bijzondere buur Leo Leeflang

Fiets in de trommel

Rijden als God in Frankrijk

Aan de Schenkkade, ter hoogte van het
Randstadrail-viaduct, staan sinds kort
zes fietstrommels. Eén trommel biedt
ruimte aan vier fietsen. De gemeente
wil nog eens twintig fietstrommels in
de wijk plaatsen. Dat gebeurt in overleg
met de wijkbewoners.
Ook bestaat de mogelijkheid om van
een garage een buurtfietsstalling te
maken.

In Nederland heet ie de snoek of het
strijkijzer. Maar in Frankrijk noemen ze
hem ‘la déesse’, ofwel de godin. En zo
hoort Leo Leeflang het het liefst. Want
voor hem is de Citroën DS niets minder
dan een goddelijke auto.
Door Patrick Regan

Door Benjamin Koster
Vooralsnog zijn er twaalf fietstrommels in
Den Haag geplaatst: zes in Bezuidenhout,
aan de Schenkkade, en zes in de
Vruchtenbuurt. In de laatste buurt bestaat
inmiddels een wachtlijst van 45 personen.
‘De animo is groot’, concludeert Hidde van
der Bijl, coördinator van fietsenstallingen
van de gemeente. Hij vertelt dat de
gemeente nog eens twintig trommels
in Bezuidenhout wil plaatsen en graag
van de bewoners hoort welke plekken
daarvoor geschikt zijn.
Met het plaatsen van de trommels hoopt
de gemeente de fietsoverlast in de wijk
tegen te gaan. Per berging kunnen vier
fietsen overdekt worden gestald voor een
bedrag van 7,50 euro per maand per fiets.
Het beheer van de trommels is in handen
van de Stichting Biesieklette.
Een mooie prijs
Koos van der Veen, voorzitter van de
Werkgroep Oost, noemt het bedrag dat
de gemeente vraagt ‘een mooie prijs’, in
de positieve zin des woords. De speeltuin
in de Van der Wijkstraat lijkt Van der
Veen een goede plaats voor een nieuwe
stalling. ‘Daar staan altijd erg veel fietsen.’
Ook langs het hek van het Spaarwaterveld
zouden volgens de voorzitter verschillende
trommels kunnen worden geplaatst.

Een fietstrommel biedt ruimte aan vier fietsen.

De gemeente hoopt op een breed
draagvlak voor haar nieuwe aanpak. ‘We
doen zoveel mogelijk samen’, benadrukt
coördinator Van der Bijl. Vandaar dat
op een nog te bepalen moment dit jaar
ook een informatieavond voor bewoners
zal plaatsvinden. De suggesties van
wijkbewoners voor geschikte plekken die
de gemeente doorkrijgt via het wijkberaad
zullen hierin worden meegenomen.
Garage als buurtfietsstalling
Het initiatief van de gemeente past binnen
een bredere aanpak tegen de overvloed
van her en der geparkeerde fietsen in
Den Haag. Sinds korte tijd bestaat voor
diegenen met een overtollige ruimte de
mogelijkheid een subsidie aan te vragen
om bijvoorbeeld garage of winkelpand

geschikt te maken tot buurtfietsstalling
en zo fietsplekken te verhuren aan
buurtbewoners die een plekje voor hun
fiets zoeken. De gemeente is bereid bij te
dragen in de kosten voor onder andere
fietsenrekken, een inbraakwerende deur
of andere noodzakelijke aanpassingen.
De aanpak moet Van der Veen bekend
in de oren klinken. Hij vertelt dat er bij de
speeltuin in de Van der Wijkstraat ooit een
huisje voor de waker is gebouwd om van
daaruit de apparaten en de kinderen in
de gaten te houden. Toen de gemeente
het huisje wilde afbreken deed Van der
Veen een voorstel: ‘Daar kunnen we wel
wat fietsen neerzetten’. Sindsdien staan
er een stuk of twaalf fietsen in de ruimte
gestald.

Gratis buurten in het Gemeentemuseum
Op dinsdagavond 15 mei kunnen
bewoners van de Haagse Hout gratis
naar het Gemeentemuseum. Haal
de speciale sleutelhanger bij de
bibliotheek, het stadsdeelkantoor of in
het buurtcentrum. Er zullen die avond
speciale museumbussen rijden. Gratis
busvervoer voor groepen mogelijk.

Prachtige schilderijen van Hollandse
meesters als Johannes Vermeer, goud
en zilver uit Java, kunstwerken van
Piet Mondriaan en De Stijl, en in de
Wonderkamers kunnen kinderen hun
eigen kunst ontdekken. Dit en nog veel
meer valt er te zien en te beleven in het
Gemeentemuseum. En voor de bewoners
van Bezuidenhout is dat op dinsdagavond
15 mei ook nog eens gratis.
Gaat u als groepje, bijvoorbeeld met
vrienden, familie, buren of collega’s, dan
kunt u een eigen rondleiding aanvragen
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Daarnaast rijden er die avond speciale
museumbussen. Die vertrekken om
18.15 uur voor de bibliotheek in de
Theresiastraat en keren om 21 uur
terug. Verder kunt u natuurlijk met
uw eigen vervoer of bus 24 naar het
gemeentemuseum gaan.

Gratis naar Vermeer en Mondriaan.
(Foto: Wikimedia Commons)

of samen een creatieve workshop
doen, zoals portrettekenen en keramiek
beschilderen. Voor groepen van meer
dan dertig personen is het mogelijk om op
afspraak gratis een bus naar een specifiek
adres te laten komen.

Hoe kunt u gratis naar het
Gemeentemuseum?
In de bibliotheek, het buurtcentrum en
op het stadsdeelkantoor liggen speciale
sleutelhangers voor u klaar. Daarmee
krijgt u gratis toegang tot het museum.
Eén sleutelhanger is genoeg voor een
groepje of familie.
Een eigen rondleiding (minimaal 9
personen) en/of een eigen workshop kunt
u regelen door te mailen of te bellen met
het Gemeentemuseum: Jolanda van Zijl:
070 – 338 11 85 (ma t/m do),
jvanzijl@gemeentemuseum.nl

Trots troont Leo ons mee naar zijn
werkplaats. Daar staat zijn Citroën DScollectie. Een DS Break uit 1968, een
DSpécial uit 1972 en een DS21 Cabriolet
uit 1967. ‘Van deze cabriolet zijn er
ongeveer 1325 gemaakt, en allemaal
met de hand. We rijden er niet dagelijks
in, maar eens in de zoveel tijd gaan
we ermee naar Zuid-Frankrijk. Waar hij
thuishoort.’
Ook de DSpécial wordt door Leo duidelijk
gekoesterd: ‘Een orginele Haagse DS; bij
de Velo in de Zeestraat in Scheveningen
door de eerste eigenaar nieuw gekocht,
alle onderhoudsboekjes zitten er nog bij.’
Zelf rijdt hij het meest in de Break, een
stationwagen, waarmee hij samen met
zijn vrouw onder andere naar Syrië is
gereden.
Levens gered
‘Qua eigenschappen en techniek was
de DS zijn tijd ver vooruit. Alles is
hydraulisch: de veren, de remmen, zelfs
het stuursysteem. Daardoor rijdt en
zit hij ongelofelijk comfortabel, ook op
ontzettend grof terrein. Dat hydraulische
systeem heeft ooit zelfs de Franse
president De Gaulle het leven gered.
Bij een aanslag bleef de auto met twee
lekgeschoten banden en een snelheid
van 100 kilometer per uur stabiel. Zo kon
de chauffeur zonder veel moeite aan de
belagers ontkomen.’

Leo Leeflang: ‘Kijk toch eens naar die vorm.’

Als een tovenaar start Leo de auto: de
DS komt langzaam omhoog. ‘De hoogte
kun je met de hand instellen en blijft
gehandhaafd. Stapt iemand in dan veert
de auto door de zeer soepele vering
sterk in. Maar het systeem corrigeert
onmiddellijk en pompt de auto weer
omhoog naar de oorspronkelijke rijhoogte.
Je kunt er 180 mee rijden en nog steeds
voelt het heerlijk. Fantastisch toch?’
Zó mooi van vorm
Niet alleen de techniek en de formidabele
rijeigenschappen van de DS maken Leo
enthousiast, maar zeker ook de vorm.
Niet voor niets is hij in het dagelijks leven
grafisch ontwerper. ‘Het model van de
DS is zó mooi. Het is ook ontworpen door
Flaminio Bertoni, een Italiaan die ook

beeldhouwer en architect is geweest.
Kijk toch eens naar die vorm: die brede
vloeiende neus, die aflopende daklijn en
die grotere spoorbreedte voor dan achter.
Samen maken die de DS tot een prachtige
en zeer aerodynamische auto.’
Leo vertelt dat de DS geen groot
commercieel succes in Nederland
is geweest: de aanschaf en
onderhoudskosten waren te hoog en
voor het grote publiek was de vorm te
afwijkend. ‘In de jaren ‘70 was bij wijze
van spreken niemand in deze auto’s
geïnteresseerd en kon je voor 250 gulden
een prachtig tweedehands DS kopen. Zo
kon ik toendertijd redelijk voordelig een
mooie verzameling opbouwen.’

Scootmobielclub Haagse Hout zoekt leden
Zodra het voorjaar losbarst, begint het
ook bij de leden van de scootmobielclub
Haagse Hout te kriebelen. Niets is zo
lekker, vinden ze, als erop uitgaan met
de scootmobiel. En dan het liefst met
een leuke groep mensen.
‘De scootmobielclub Haagse Hout is een
gezelligheidsclub’, vertelt oprichter Rinus
van Min uit Mariahoeve. ‘We maken
leuke dagtochten van niet meer dan 40
kilometer en eten onderweg gezellig
samen. Een tocht begint rond 10.00 uur en
eindigt om 16.00 uur.’
Op dit moment bestaat de scootmobielclub
uit zeven leden. Van Min wil er graag
nieuwe leden bij. Mensen uit de
wijken Bezuidenhout, Mariahoeve en
Benoordenhout zijn wat hem betreft van
harte welkom. Interesse?
Bel 06 – 23 74 14 10.

Rinus van Min en Barbara van der Zijde van de scootmobielclub doen een dagje Scheveningen.
(Foto: Archief Barbara van der Zijde)
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ASN, duurzame buur
Het pand aan de Bezuidenhoutseweg/hoek Koningin
Marialaan huisvest sinds kort de ASN Bank. Het nieuwe
onderkomen van de bank, dat plaats biedt aan 120
medewerkers, is volledig duurzaam gerenoveerd, met
spullen van de kringloop.
Het pand waar de ASN Bank zich heeft gevestigd, stamt uit
1964, de periode van wederopbouw van het Bezuidenhout. Bij
de renovatie werd zoveel mogelijk bouwmateriaal hergebruikt.
Ook is er veel aandacht besteed aan energiebesparing. De in
dit soort gebouwen beruchte koudebrug is weggewerkt door de
gevel 20 centimeter naar buiten te verplaatsen en te isoleren. In
het trappenhuis zijn groene wanden vol – nu nog kleine – planten
zichtbaar.
De vloerbedekking bestaat deels uit bamboe voor de centrale
gangpaden. In de kantoortuinen en vergaderkamers ligt
hergebruikt, met kunststof verstevigd projecttapijt. Veel
kantoormeubilair is van de kringloop, kantoorkringloop dan.
Meer weten?: ga naar bezuidenhout.nl

advertentie

Per 1 april 2012
verhuist de

Praktijk voor Fysiotherapie van Marc Steenweg
naar de

Laan van Nieuw Oost Indiё 189, 2593 BN Den Haag
in het pand van FysioFiT Floor Terstegge

Praktijk voor Fysiotherapie Marc Steenweg
Laan van Nieuw Oost Indiё 189, 2593 BN Den Haag
070 - 3838166 / 06 - 26170004
marcsteenweg@ziggo.nl
De praktijk is geopend van ma t/m vr van 08:00 tot 18:00 uur.
Directe toegankelijkheid, behandeling op afspraak.
Gespecialiseerd in de behandeltechniek volgens DAM, met extra aandacht voor schouder-, (lage) rug-, heup– en knieklachten.

FysioFiT Floor Terstegge
Laan van Nieuw Oost Indiё 189, 2593 BN Den Haag
070 - 3838410 / 06 - 50534704
fterstegge@casema.nl / www.fysiofitfloor.nl
De praktijk is geopend van ma t/m vr van 08:30 tot 21:00 uur, za van 09:00 tot 12:00 uur.
Directe toegankelijkheid, behandeling op afspraak.
Aandachtsgebieden: COPD, diabetes, oncologie, overgewicht, zwangerschap, schouder- en knieklachten.
Verbonden aan Sportcentrum Jack Slagman in de Theresiastraat (tevens oefenlocatie).
Cursussen babymassage, pilates voor zwangeren en ouderengym. Yoga-lessen worden verzorgd door Olivia van de Lustgraaf. Voor
meer informatie over de yoga kunt u contact opnemen met Olivia, 06 - 20446866 of www.LiveLifeYoga.nl.

Door onze samenwerking verwachten wij de fysiotherapie binnen Bezuidenhout
(en omstreken) nog completer aan te kunnen bieden!

www.bezuidenhout.nl
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Bezuidenhout.nl, een top wijkwebsite
Snel weten welke vergunningen er
in de wijk zijn aangevraagd, of welke
huizen te koop of te huur staan? Ga
dan naar de website van onze wijk:
www.bezuidenhout.nl. Met de nieuwe
functionaliteiten behoort de site
helemaal tot de top van de wijkwebsites
in Nederland. Maar daarmee houden de
ambities niet op.
Door Rob Velders
In september 2012 bestaat de
wijkwebsite Bezuidenhout.nl tien jaar.
De webbeheerders durven gerust te
stellen dat de site in zijn huidige vorm al
behoort tot de top van de wijkwebsites
in Nederland. Ook zien ze het aantal
bezoekers fors toenemen. Per maand
tellen ze inmiddels meer dan 3000
unieke bezoekers. Dat zullen er alleen
maar meer worden, want sinds kort
heeft Bezuidenhout.nl een aantal nieuwe
functionaliteiten die bijzonder handig zijn
voor de wijkbewoners en de mensen
die overwegen in Bezuidenhout te gaan
wonen.
Meldingen en vergunningen
De meest recente functionaliteit is de knop
‘Vergunningen’ in het linkermenu op de
homepagina. Met een klik op deze knop
krijgt u automatisch een overzicht van
alle binnen Bezuidenhout aangevraagde
vergunningen en door de gemeente
genomen beslissingen. Sinds kort biedt
de gemeente deze informatie alleen nog
maar aan via haar website en niet meer
via de Posthoorn. Bezuidenhout.nl maakt
het u gemakkelijk door in te zoomen op de
informatie die voor onze wijk relevant is.
Te koop en te huur
Sinds enkele maanden is het mogelijk
om op Bezuidenhout.nl in een oogopslag
te zien welke huizen in de wijk te huur
en te koop staan. Dat kan via de opties
‘Koopwoningen’ en ‘Huurwoningen’, ook
in het linkermenu op de homepagina.
Klik op een van deze knoppen en u krijgt
de woningen te zien met adres en prijs,
en een link naar Huizenzoeker.nl, waar
nog meer informatie over de woning
staat. De informatie op Bezuidenhout.nl
is altijd actueel, omdat de functionaliteit

www.bezuidenhout.nl

zo is gebouwd dat de pagina zonder
tussenkomst van de webbeheerder wordt
ververst en dus steeds de meest recente
informatie geeft.
Adverteren
Verder biedt Bezuidenhout.nl sinds
kort de mogelijkheid om te adverteren
en reclame te maken. Bovenaan de
homepagina is ruimte gemaakt voor
blokjes die elkaar afwisselen. Deze
zogenaamde banners zijn aanklikbaar
en verwijzen door naar de site van het
bijbehorende bedrijf of initiatief. Een
uitstekende mogelijkheid voor lokale
ondernemers om hun bedrijf, producten
en/of acties heel gericht en op een
moderne manier bij de wijkbewoners
onder de aandacht te brengen.
Wilt u meer weten over het plaatsen
van reclame-uitingen? Neem dan
contact op met de Stichting Wijkberaad
Bezuidenhout: 070 – 347 72 97 of
wijkberaad@bezuidenhout.nl
Volop ambitie
Gaan de webbeheerders van
Bezuidenhout.nl na al deze
vernieuwingen nu op hun lauweren
rusten? Beslist niet, er zijn nog genoeg

plannen. Zo wordt er nu gewerkt
aan een kaart van de wijk waarmee
u op de site met één blik kunt zien
waar zich faciliteiten bevinden,
zoals brievenbussen, supermarkten,
restaurants, kappers, tandartsen en ga
zo maar door. Daarna volgt een kaart
waarop bedrijven of bewoners hun
website kunnen presenteren.
Ook zijn er gesprekken met de gemeente
om Bezuidenhout.nl te koppelen
aan muurkranten in de wijk. Dat zijn
televisieschermen die her en der in de
stad hangen met allerlei informatie.
Verder wordt nagedacht over een
mobiele versie van (delen van) de
website in combinatie met zogenaamde
qr-codes op veel verschillende plekken in
de wijk.
Ook de moeite waard
Tot slot nog twee tips:
Bezoek eens het Forum op de site, en
geef u mening over zaken die spelen in
wijk of start er zelf een discussie.
Word via Twitter volger van
@Bezuidenhoutdh en van
@BPTbezuidenhout (buurtpreventie).

Denk mee over het wel en wee in de wijk op het Forum
Het Forum ( www.bezuidenhout.nl/forum ) wil de discussie bevorderen over het wel en wee in onze wijk. De bedoeling
is dat wijkbewoners problemen signaleren, nagaan of meerdere mensen dit als een probleem ervaren en vervolgens
zelf naar oplossingen zoeken. Dat kan gaan over algemene onderwerpen, zoals veiligheid, vervuiling, verkeer
en onderhoud van de openbare ruimte. Maar ook over specifieke onderwerpen, zoals te plaatsen ondergrondse
restafvalcontainers en de komende rioolvernieuwing.
Op grond van de informatie uit het Forum kan bijvoorbeeld de werkgroep Verkeer van het Wijkberaad Bezuidenhout
samen met politie en ambtenaren van het Stadsdeelkantoor de genoemde verkeersproblemen proberen op te lossen.
Maar er staan ook ‘lichtere’ onderwerpen op het Forum, bijvoorbeeld waar je gezellig kunt eten of borrelen, of welke
vogels iemand in zijn tuin heeft gezien.
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Buurtkroegen in Bezuidenhout

In Café Rio Deux is het goed vertoeven
Al bijna twintig jaar runt de familie Van
Es Café Rio Deux. Toon van Es (65)
houdt van het vak, het contact met de
mensen en de gezelligheid. ‘Vrouwen
geven me een kus bij binnenkomst.’
Door Arnoud Willemsen
Op een frisse maar lenteachtige
zondagmiddag stap ik Café Rio Deux
binnen in de gezellige Rijklof van
Goensstraat. Als oud-bewoner van
deze straat en overbuurman van dit
karakteristieke bruine café is dit bekend
terrein. Ik nestel me aan de bar. ‘Wil je
een kop soep?’, vraagt barvrouw Angela.

advertentie

Familiebedrijf
Zoals de meeste buurtcafés is Rio Deux
een echt familiebedrijf. Toon runt het
café met zijn vrouw Elly, zoon Tony (40)
en dochter Angela (37). ‘Sinds mijn 65e
verjaardag heb ik een stapje terug gedaan
en doen de kinderen het meeste werk.’
Rio Deux werd Toons eigendom bijna
twintig jaar geleden. Hij was destijds
eigenaar van café Het Valkennest aan de
Valkenboslaan, maar toen Toon Rio Deux
kon overnemen, hoefde hij niet lang na
te denken. Toon woonde immers met zijn
gezin al in de straat en de kinderen waren
klein, dus was het prettig om het werk
dichterbij huis te hebben.
Kampioenen
Rio Deux is de thuisbasis voor vier
biljartteams. En die doen dat niet
onverdienstelijk. Tijdens mijn bezoek
spelen twee van de teams in de finale
van de Haagse biljartkampioenschappen.
‘Eén in de eerste klasse en een in de
tweede klasse’, vertelt Toon. ‘Verder is er
volgende week vrijdag een cocktailavond.
Een spontaan idee van enkele klanten.

Toon van Es: ‘Wat moet ik anders doen, thuis gaan zitten?’

Komen al de vrouwen cocktails drinken.’
De Thaise avonden met Thais eten
en Thais bier blijken een begrip bij
de aanwezige klanten. ‘En ieder jaar
organiseren enthousiaste buren een
buurtfeest in het café.’ Ondertussen komt
goed nieuws binnen over de telefoon:
beide biljartteams zijn kampioen in hun
klasse.
Gezelligheid
Het contact met de mensen en de
gezelligheid spreken Toon aan. ‘Vrouwen
geven me een kus bij binnenkomst.
Heerlijk toch?’, fluistert hij ondeugend.
Toon komt graag in zijn café, maar hij zou
het toch niet overdoen, als hij opnieuw zou

moeten kiezen. ‘Het blijft een werkhuis,
je bent nooit vrij. Alleen op 1e kerstdag
en 1e paasdag ben ik gesloten.’ Maar het
café blijft ook trekken. Want Toon doet
het sinds zijn 65e verjaardag dan wel wat
kalmer aan, hij is nog steeds veel in de
zaak te vinden. ‘Wat moet ik anders doen,
thuis gaan zitten?’
In deze serie verschenen eerder
artikelen over Café Verborgen
Gebreken, Café Pan, Bar Club 188 en
Café Animo. U kunt de artikelen (en
alle edities van Bezuidenhout Nieuws)
vinden op www.bezuidenhout.nl

Spaarwaterveld klaar voor de kleedjes
Spelletjes waarmee de kinderen niet
meer spelen, boeken die u toch niet
meer leest, of een schilderij waarop u
bent uitgekeken. U kunt uw spulletjes
allemaal kwijt op 30 april. Op die
dag is het Spaarwaterveld aan de
Theresiastraat weer het gezellige toneel
voor de jaarlijkse vrijmarkt.

9.00 uur. De verkoop begint om 10.00 uur.
En rond de klok van 14.00 uur gaat de poort
weer dicht. Toegang en verkoopplekje zijn
uiteraard gratis en u hoeft zich van tevoren
niet aan te melden. Er gelden een paar
spelregels: geen handelaren, geen verkoop
van eet- en drinkwaren, niet met de auto op
het terrein, en geen honden.

Door Patrick Regan

Gouden tips
Van een doorgewinterde
‘Spaarwaterveldzitter’ kregen we de
volgende tips:
• Kom op tijd, dan kun je nog een leuk
plekje uitzoeken.
• Neem, zeker als je wat ouder bent, een
stoeltje mee. Uren op een hard veld zitten,
is niet comfortabel. Alhoewel het wel leuk
is om op terrein rond te lopen, want er valt
genoeg te beleven en je komt altijd wel
bekenden tegen.

Net als altijd wordt het op maandag
30 april weer een groot feest op het
Spaarwaterveld. Naast de vrijmarkt zijn
er tal van activiteiten. Zo kunnen kinderen
zich laten schminken, meedoen aan allerlei
spelletjes en sportdemonstraties of zich
uitleven op het springkussen.
Van 10.00 tot 14.00 uur
Het opbouwen van de vrijmarkt start om

• Vergeet de zonnebrandcrème en je
-petje niet, want het weer wordt fantastisch.
Pessimisten mogen een regenjas en
vuilniszakken meenemen om zichzelf en
hun spulletjes droog te houden.
• Koester de gedachte dat meedoen
ook hier belangrijker is dan veel geld
verdienen.
• Heb vooral plezier: er is niks leukers dan
met gezellige mensen om je heen in de
zon je spulletjes verkopen. Ga lekker met
vrienden een dagje in de zon zitten, en als
je iets verkoopt is dat mooi mee genomen.
Veel plezier!!!
Voor vragen over de vrijmarkt kunt u
bellen met 347 72 97 of mailen naar
bezuidenhout@planet.nl
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Garagebedrijf Gordijn

Stijl & Traditie Uitvaartzorg

al 75 jaar uw vertrouwen waard

J.S. van der Meer
Aandacht, tijd en betrokkenheid.
Zelfstandig uitvaartverzorger aan De Eerensplein 31
2593 NB in Bezuidenhout, 070-7070007
www.stijlentraditie.nl

Johan van der Meer

07

Ontdek de Parels van Bezuidenhout
Achter de voordeuren in onze wijk
gaat heel wat creatief talent schuil.
Op zaterdag 2 juni openen ongeveer
dertig wijkbewoners hun huis, atelier
of werkplaats om hun kunsten en/
of hobby’s aan het publiek te laten.
Het is al weer de vierde keer dat u
de kans krijgt om bij de Parels van
Bezuidenhout op bezoek te gaan.
Door Patrick Regan

Ook voor bijzondere
rouwvoertuigen: Daimler,
Citroën DS, Traction en CX.
Graag nodig ik u uit voor een
vrijblijvend en oriënterend
gesprek,

www.bezuidenhout.nl
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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

advertentie

Volgens Will Snijders-Twilt, de coördinator
van de Parelroute in Bezuidenhout, valt
er op zaterdag 2 juni weer genoeg te
genieten. Tot midden april hadden zich
27 wijkbewoners aangemeld als Parel.
Samen vormen zij een breed palet van
wat de wijk aan creativiteit en passie
te bieden heeft. Zo zijn bijvoorbeeld de
kunsten te bewonderen van een schilder,
een beeldhouwster, een panfluitist en een
verhalenverteller. En in Maetstaete, het
wooncomplex voor ouderen, laten drie
mensen de resultaten zien van jarenlang
poppenhuizen maken, borduren en
aquarelleren. Ze zijn alle drie in de 80,
maar nog ontzettend vitaal en een bewijs
van de idee dat kunst je jong houdt.
Elk jaar iets nieuws
Aan enthousiasme ontbreekt het ook
bij Will niet. Al sinds het begin van de
Parelroute stelt ze haar huis open en
laat ze mensen genieten van haar vilten schilderkunsten. ‘Sommige mensen
komen binnen om alleen rond te kijken,
anderen willen juist graag praten over mijn
kunst.’
Op dit moment is Will druk bezig met het
schilderen van nieuwe werken: ‘Zelf vind
ik het niet leuk om tijdens een kunstroute

Will Snijders-Twilt: ‘Ik zorg ervoor dat ik elk jaar iets nieuws kan laten zien.’

dezelfde schilderijen te zien als het vorig
jaar. Daarom zorg ik ervoor dat ik elk jaar
iets nieuws kan laten zien.’

je snel weer buiten, de andere keer wordt
je blij verrast en sta je nog een hele tijd
met mensen te praten.’

Blij verrast
Margreet Krottje doet dit jaar voor het
eerst mee. ‘Vorig jaar heb ik met een
vriendin de route gelopen, ook om gewoon
eens bij mensen binnen te kijken. Ik
heb daar toen prachtige dingen gezien,
en ook leuke mensen gesproken. Veel
indruk maakten de poppenhuizen van een
meneer en het brei- en punnikwerk van
een mevrouw. Het leuke van de Parelroute
zit in het onverwachte. De ene keer heb je
helemaal niets met het vertoonde en ben

Dit jaar laat Margreet zelf haar
beeldhouwwerk zien. Ze is nog druk bezig
met de voorbereidingen voor de dag: ‘Een
aantal beelden wil ik nog afmaken, en m’n
huis moet ik nog eens goed opruimen.
Want op 2 juni moet alles er natuurlijk wel
netjes uitzien.’
De routeboekjes liggen vanaf 14 mei
onder andere in de bibliotheek en het
buurtcentrum.

Al veel graffiti verwijderd uit de buurt

Graffiti-schoonmaak komt goed op gang
In een half jaar tijd: 37 deelnemers,
45 meldingen en 176 vierkante meter
graffiti verwijderd in BezuidenhoutMidden en -Oost. Een goed begin.
Op 1 september vorig jaar sloot
Wijkberaad Bezuidenhout een graffiticontract met de gemeente. Hierdoor
kunnen huiseigenaren in BezuidenhoutMidden en -Oost gratis meedoen met
de graffiti-schoonmaakregeling. Het
enige wat ze moeten doen, is schriftelijk

toestemming geven voor de schoonmaak.

hun woningen zelf schoon.

Huiseigenaren en buurtbewoners waren
het afgelopen half jaar ook actief met het
melden van graffiti. Niet alleen graffiti
op huizen. Door het actief melden kon
de gemeente tevens meer afvalbakken,
schakelkasten en bijvoorbeeld
lantaarnpalen laten schoonmaken. Ook
de woningcorporaties kregen meer
meldingen. Die meldingen komen er nog
eens bij. Want woningcorporaties maken

Wijkberaad Bezuidenhout is blij met
de grote betrokkenheid in de buurt. ‘Zo
houden we de wijk veilig en schoon.
Help ook in 2012 mee aan een veilige en
schone buurt!’

Het pand aan Johannes Camphuysstraat 261 vóór en na de schoonmaak. (Foto: Meldpunt Graffiti)

Voor meer informatie: Meldpunt
Graffiti, telefoon 070-353 4605 of e-mail
meldpuntgraffiti@denhaag.nl.

