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Heb OOg voor detail, win een boekenbon!
De foto uit de vorige editie (31) was voor veel mensen gemakkelijk te herkennen.
Het ging om een van de pilaren onder het traject van de RandstadRail aan de
Beatrixlaan. Uit de vele inzendingen trokken we die van Joanna Bouma. Proficiat!
Zij kan haar boekenbon van 15 euro afhalen bij het WDC Bezuidenhout.

BEZUIDENHOUT NIEUWS

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 Advocatenkantoor
Mr. E. Fransen.

WIJKINFO

IN DIT NUMMER:

Let wel: meedoen is voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

NIEUWS

IMPRESSIES

CULTUUR

Help mee onze wijk te verduurzamen

1 | Eindstrijd ’t Oor
2 | Vincent van Gogh was here
Waar bevindt zich dit detail?...

Op bezoek bij de Parels van
Bezuidenhout

advertentie

3 | Frans de Laaf:
atlassenverzamelaar
3 | Op 8 september 3e Bezuidenhout
Festival
5 | De Bierelier: ‘Met het voetbal gaat
het dak eraf’
5 | Fietsers kunnen IJsclubweg
straks veiliger oversteken
7 | Ricky (11) krijgt jeugdlintje
Den Haag
7 | Adverteren in
Bezuidenhout Nieuws loont!
8 | Lekkerste vegetarische gerecht

Gezocht:
redacteuren
Heb jij een vaardige pen en
lijkt het je fantastisch om van
Bezuidenhout Nieuws een
nog leukere krant te maken?
Op 2 juni kon u in het kader van de Parelroute een kijkje nemen in de huizen van
creatieve wijkbewoners. Van die gelegenheid is gretig gebruik gemaakt. Bij elkaar
kregen de circa 30 creatieven meer dan 1000 bezoekers over de vloer. Ook de
feestelijke afsluiting in het Wijk- en dienstencentrum Bezuidenhout werd goed
bezocht. De organisatoren spreken van een succes en melden dat de Parelroute
ook volgend jaar zal worden gehouden. Verder geven ze een groot compliment aan
de vrijwilligers die van dit evenement een geslaagd feest hebben gemaakt.
COLOFON
Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant voor Bezuidenhout-Midden
en -Oost.
De kant verschijnt 5 keer per jaar in een oplage van 8.400 exemplaren.

Stuur dan een berichtje naar
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

9 | Betaald parkeren in heel
Bezuidenhout-Oost
9 | Lijn 2 blijft stoppen op Laan van
NOI
10 | Woningmarkt in Bezuidenhout
11 | Wist u dat…
11 | Column
12 | Oog voor detail

Heeft u kennis van en ervaring met ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid
en wilt u meehelpen Bezuidenhout duurzaam te maken? Neemt u dan contact op met
Annemiek Tromp: wijkberaad@bezuidenhout.nl.

Eindstrijd ‘t Oor ingeluid met bijzonder project

Expositie met een wrang tintje
De gebruikers van de
volkstuincomplexen Het Groene
Oor en de Boekweitkamp moeten
op korte termijn het hele gebied
verlaten. Dat vonnis velde de
kantonrechter op 30 mei in de zaak
van de volkstuinhuurders tegen de
Nederlandse Spoorwegen. Ook Het
Groene Oordtje, de bijzondere tuin van
Cocky Hoek, zal verdwijnen: ’Ik laat
me niet uit het veld slaan en ga hier
voorlopig gewoon mee door.’
Door Helen Jager
De kogel is dan toch door de kerk. Op
30 mei sprak de kantonrechter uit dat
de volkstuincomplexen Het Groene Oor
en de Boekweitkamp zullen moeten
verdwijnen. Bij het ter perse gaan van
deze Bezuidenhout Nieuws had nog
geen van de betrokkenen het vonnis

schriftelijk ontvangen, maar telefonisch is
meegedeeld dat iedereen het hele gebied
op korte termijn moet verlaten.
Sprookjesachtige opening
Met de uitspraak van de kantonrechter
is ook het lot van Het Groene Oordtje
bezegeld. Op 9 juni opende in deze unieke
tuin een minstens zo bijzondere expositie.
Verspreid over de 1000 m² groen,
bloemen en water exposeren er tot en met
31 augustus 2012 zo’n 20 kunstenaars
hun werk.
De expositie begon met een performance
van Lichel van den Ende. Betoverende
witgeklede figuren aan beide kanten
van de ingang, in zwarte gewaden
gehulde champagneschenksters, een
groengebladerde nimf die gedichten
voordraagt, een heuse rouwstoet die de
tuinen symbolisch naar hun einde toe
begeleiden. Aan symboliek geen gebrek.

12 | Colofon
Heeft u de wijkkrant niet thuis ontvangen?
Laat het ons weten!
advertentie

VORMGEVING
Raymond Wajwakana

REDACTIE
Fred Geelen (hoofdredactie), Marjon Damen, Jarina Hamidullahkhan, John
Bezuidenhout Nieuws 33 verschijnt in de week van 20 tot 27 september. Hermse, Benjamin Koster, Parry Krüger, Marianne van Raay, Patrick Regan,
Sluitingsdatum voor kopij en advertenties: 7 september
Arnoud Willemsen
Met dank aan Helen Jager, Lucas Ligtenberg, Wijkberaad Bezuidenhout en
de bezorgers
ADVERTENTIES
Harold Thijssen: 06 54 72 56 38 of har100@zonnet
ADRES
Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag
FOTOGRAFIE
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
Catching colors, www.catchingcolors.com
www.bezuidenhout.nl
girorekeningnummer: 262020

De Nieuwe Veenmolen tegenover Het Groene Oordtje vormde een prachtig decor voor een
spectaculaire performance. (Foto’s bij dit artikel: Ariane Gordijn)

Lees verder op pagina 2
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Bezoekers, belangstellenden en toevallige
voorbijgangers moeten zich in een waar
volksverhaal van Grimm hebben gewaand.
Gelukkig trok Sjaak Bral iedereen op
nuchtere wijze weer bij de werkelijkheid.
Geheel in stijl gekleed - te krap groen
bladerjasje - gaf Bral in sappig Haags de
gemeente en de NS een flinke veeg uit
de pan en verklaarde de expositie daarna
voor geopend.
‘Ik ga voorlopig gewoon door’
Het Groene Oordtje is een stukje
zeldzame natuur aan het IJsclubpad
tegenover de Nieuwe Veenmolen, midden
in een historische stedelijke omgeving.
Cockie Hoek is er al jaren de initiator van
allerlei activiteiten. Naast het dagelijkse
onderhoud organiseert ze aanschuiftafels,
kunstexposities en workshops. Kortom,
een schoolvoorbeeld van burgerinitiatief.
Ondanks de uitspraak van de
kantonrechter blijft Cocky strijdvaardig:
’Ik laat me niet uit het veld slaan en ga
hier voorlopig gewoon mee door. Deze
zomer staat er nog van alles op de
agenda. Als deze natuurtuin met haar
openbare functie moet verdwijnen, is
dat eeuwig zonde. Er is geen koper
met gebiedsontwikkelingsplannen en
volgens het bestemmingsplan moet de
strook groen blijven. Ik ben bereid om,
samen met andere vrijwilligers,antikraak
de tuin kosteloos voor de gemeente te
onderhouden. Bovendien is de Stichting
Natuurvriendelijk Beheer Schenkzone

Door buurvrouw Marianne

Wist u dat...
… op 8 juni in kantorencomplex Prinsenhof
officieel het World Trade Center is
geopend? Het WTC, dat gericht is op de
internationale zakenwereld, omvat
42.000 m², de totale kantoorruimte in
Prinsenhof beslaat 62.000 m².

Een strijdvaardige Cocky Hoek geniet van de performance: ’Ik laat me niet uit het veld slaan.’

nog steeds bereid om de grond tegen een
marktconforme prijs van de NS te kopen.’
Bezuidenhout Nieuws heeft de
Nederlandse Spoorwegen om een
reactie gevraagd. Het was niet mogelijk
om die nog voor het ter perse gaan
van deze editie te krijgen. Zodra de
reactie binnen is, plaatsen we die op
www.bezuidenhout.nl. Houd u dus

de website in de gaten. Op de site –
onder Nieuws - vindt u ook een aantal
recent afgenomen interviews met
betrokkenen.
Voor actuele informatie over
Het Groene Oordtje zie www.
hetgroeneoordtje.blogspot.com

Het Rijksmuseum Vincent van Gogh
deed onlangs een bijzondere aankoop:
een Haagse aquarel van Van Gogh
uit juli 1882 waarop een knotwilg aan
het water te zien is met in de verte
remises van het Rijnspoor. De vraag is
natuurlijk waar Van Gogh precies stond
of zat toen hij dit werkje vervaardigde.
En hoe gaat het met de wilg?

… ter hoogte van Julina van Stolberglaan
13 en 34 oplaadpunten staan voor
elektrische auto’s?

… mensen die gebruik maken van een
rollator, (elektrische) rolstoel, scootmobiel,
of die blind of slechtziend zijn gratis drie
begeleidingsritten met RandstadRail
kunnen maken? Tijdens de ritten leert
een coach hen de handigheidjes die
belangrijk zijn bij het reizen. Opgeven
voor Kennismaking RandstadRail kan bij:
Voorall, 070-365 52 88 of via info@voorall.
nl. Voor meer informatie: www.voorall.nl

Door Lucas Ligtenberg

De Schenkstraat was een zijstraat
van de Schenkweg, de straat die
evenwijdig liep aan de spoorlijn vanaf
het huidige Centraal station. De
spoorwegmaatschappij heette toen
Rijnspoor. Van daaraf was een verbinding

… de herenhuizen met de huisnummers
59 en 61 aan de Juliana van Stolberglaan
honderd jaar geleden zijn opgeleverd?
Volgens onze informant klopt het verhaal
niet dat deze huizen zijn gebouwd onder
architectuur van Berlage.

… het Buurt Preventie Team inmiddels
tweemaal per week loopt? Zij zien
regelmatig posters hangen van vermiste
dieren. Deze posters kunnen ook worden
gemaild naar vastepost.bpt.bezuidenhout@
gmail.com. Dan kunnen de surveillanten
van het team uitkijken naar deze dieren.

Vincent van Gogh was here

´Ik heb dien ouden kanjer van een
knotwilg nog geattaqueerd en ik geloof
dat dat de beste van de aquarellen is
geworden´, schreef Van Gogh in een
brief aan zijn broer Theo. Zoals bekend
woonde Van Gogh in zijn Haagse tijd ook
in Bezuidenhout. In elk geval op twee
adressen aan de Schenkstraat, nummers
9 en 13. De Schenkstraat is er nu niet
meer. De straat liep destijds van waar
nu de Louise de Colignystraat begint,
richting de kortste weg naar de ´netkous´
en dan verder door tot het spoor. Op de
plaats waar Van Gogh woonde hangt nu
een gedenkteken op de muur. Het is de
tegenwoordige Hendrik Hamelstraat 8-22.
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Hier schilderde Vincent van Gogh in juli 1882 (weg van Centraal Station naar Binckhorst).

met Gouda en met het Hollands Spoor.
Het Rijnspoor had een gebouw op de
plaats waar nu Centraal is, maar ook op
het kruispunt van het Hollands Spoor en
het Rijnspoor. Dat zijn de remises op het
schilderijtje.
Van Gogh stond met zijn rug naar het
centrum en keek, zeg maar, richting
Gouda. De plaats waar hij stond is
nu de Lekstraat, of nog preciezer, het

Scheldeplein. Wie daar nu staat en
richting Gouda kijkt ziet door bomen en
gebouwen nauwelijks nog een spoorlijn
en die wilg is al helemaal nergens meer te
bekennen.
Op www.bezuidenhout.nl bij Nieuws
vindt u meer info en een filmpje over
Van Goghs aquarel.

… Iwan Tolboom elke donderdag van
9.00 tot 11.30 een gratis
loopbaanspreekuur houdt in het
Wijkcentrum Bezuidenhout? Voor iedereen
die antwoord wil op een loopbaanvraag of
ondersteuning wenst bij solliciteren.
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COLUMN

Talen
In Den Haag kun je drietalig opgroeien, als je maar goed luistert. Allereerst is er het
plat Haags, dat je kunt overnemen van allerlei mannen die binnen of buiten hun werk
doen. Als kind probeerde ik huiswerk te maken dicht bij de plek waar iets geroepen
werd of ging worden, om steeds meer van dit echte Haags te leren, en dat op gelegen
of ongelegen momenten zelf te spreken. Dat mocht niet, want dat was ordinair en
daarom juist zo aantrekkelijk. Vooral mijn broers waren er goed in, maar spraken het
niet aan tafel want dan kon je met je bordje op de trap gaan zitten - heel ongezellig.
Onze moeder stond erop dat wij netjes ABN spraken (de tweede taal) om galg en rad
zo veel mogelijk te voorkomen.
Fascinerend en ook buitengewoon Haags, maar dan van het andere uiterste, was
een goede kennis van mijn moeder, een adellijke weduwe met een lange Franse
achternaam. Mijn vader repareerde daar van alles in huis en nam dan één van ons
mee om te helpen. Je leerde vrij snel wat je moest pakken van het gereedschap en de
boel aan het eind even een sopdoekje geven om de vingers en strepen weg te wissen.
Verder luisterde ik goed, want dan hoorde ik vaak nieuwe woorden die ik in het
woordenboek opzocht om ze zelf te gaan gebruiken. Als ik dat tenminste durfde, want
het is wel wat anders als een schitterend geklede dame van middelbare leeftijd iets
verkondigt of zo´n dun tienermeisje met vlechtjes. Haar prachtige Haegsche uitspraak
nadoen was echt een brug te ver.
In de grote vakantie werd het leuk, dan kwamen haar kleinkinderen, minstens zes en
soms nog meer, die ze allemaal wist te voorzien van een slaapplaats. Ze had altijd
een grote American om zich in te verplaatsen, in opvallende kleuren: lichtblauw, roze
met grijs en heel lang een paarse Buick. Niemand in Nederland had zo’n auto, dus
hoefde ze in parkings nooit te zoeken. Hoogtepunt van alle gezamenlijke activiteiten:
met deze bolide naar Duinrell. Voor mijn broertjes het hoogtepunt: een dodenrit. Bij de
hekken van Duinrell sprak mevrouw even tegen de bewaker en ja hoor – we mochten
zo doorrijden, het terrein op. Dan weet je weer dat je in ‘s-Gravenhage woont waar
een grote groep mensen familie van elkaar is en elkaar direct verstaat.

Burenhulpcentrale
kan nog hulp gebruiken
Het telefoonnummer 070 – 262 99 99 van de Burenhulpcentrale in Bezuidenhout
wordt regelmatig gebeld door mensen die hulp zoeken bij een eenvoudig klusje.
Daarbij kan het gaan om een boodschap doen, een lamp vervangen of iemand
wegbrengen naar het ziekenhuis. Maar mensen bellen ook omdat ze graag met
iemand een praatje willen maken.
U kunt als hulpbieder ook lid worden van de Burenhulpcentrale. Het verplicht u tot
niets, maar de burenhulp is wel gratis. Hoe werkt het? Als een telefoontje bij de
centrale binnenkomt, dan zoekt die een ingeschreven hulpbieder. Deze kan meteen
aangeven of hij/zij wel of niet in de gelegenheid is om iemand te helpen. Is dat niet
het geval, dan belt de computer automatisch de volgende, totdat iemand is gevonden.
In de praktijk wordt een hulpbieder hooguit één keer in de zes weken gebeld
voor een boodschap of voor een klusje waar hij of zij zich voor heeft opgegeven.
Geïnteresseerd? Bel voor meer informatie en inschrijven de Burenhulpcentrale: 070 –
262 99 99 of Lies Bouts: telefoon 070-347 00 41 e-mail: lies.bouts@voorwelzijn.nl
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Situatie in de wijk beter dan elders

Atlassen, wegwijzers in de fantasie

Natuurlijk raakt de crisis op de
woningmarkt ook de huizenbezitters
in Bezuidenhout. Maar volgens de
makelaars ARE, Langezaal en Van
Paaschen zijn zowel de verkopers als
de kopers in deze wijk nog altijd beter
af dan elders.

Frans de Laaf verzamelt al meer dan
vijfentwintig jaar atlassen. Zijn collectie
omvat inmiddels honderden, vaak
unieke exemplaren. ‘Soms is het leuker
om niet alles te weten en je fantasie zijn
gang te laten gaan.’

Door Lucas Ligtenberg

Door Jarina Hamidullahkhan

´We zitten hier nog aardig in vergelijking
met de landelijke cijfers´, zegt Michiel van
de Poll van Van Paaschen. ´Makelaars
in het oosten van het land hebben sinds
begin dit jaar nog bijna niets verkocht.´
Ed Schmidt van ARE Makelaars vindt
het ‘stilletjes’ op de markt. Nu de
overdrachtsbelasting van 2 procent ook
na juli is gehandhaafd, lijkt de druk van
de ketel. ´Eerst zag je nog klanten die
daar nog snel gebruik van wilden maken,
nu hebben die geen haast meer.´ In het
eerste kwartaal van dit jaar signaleerde
ARE meer verkopen dan in het laatste van
2011, maar nu loopt de activiteit weer wat
terug.
Mark Aardse van Langezaal noemt
de huidige markt ´lastig´: ´Het
consumentenvertrouwen is laag, dus
men gaat vaak duur huren in plaats van
goedkoper kopen. De prijzen zijn echter
behoorlijk gedaald, dus er is veel keus.´

Frans’ verzamelwoede is begonnen bij
Oxfam Novib, de ontwikkelingsorganisatie
die toen nog Novib heette. ‘Het
documentatiecentrum wilde een oude
atlas weggooien en vervangen door een
nieuwe. Niet onterecht want het exemplaar
uit 1964 was kapot, op en versleten.’
Frans, geraakt door de armoedige staat
waarin de atlas verkeerde na jarenlang
goede diensten te hebben verricht, vroeg
of hij het boek mocht hebben. ‘Ik heb de
atlas laten opknappen bij een antiquair.
Het gaf een geweldig gevoel de atlas van
de vuilnisemmer te hebben gered en een
tweede leven te kunnen geven.’

Het blijft afwachten
Negatieve berichten, bijvoorbeeld over de
ontwikkeling van de economie, de euro,
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Bijzondere buur Frans de Laaf

Woningmarkt in Bezuidenhout

Geen vrije val
De makelaars schatten dat de
huizenprijzen in Bezuidenhout sinds 2008
zijn gedaald met gemiddeld 10 procent.
Daarmee zitten we nu op het prijsniveau
van 2004, 2005. Het goede nieuws is dat,
ondanks de prijsdaling, de woningmarkt
in onze wijk geen vrije val heeft gemaakt.
Volgens de makelaars is Bezuidenhout
een zeer gewilde wijk, vanwege de rust
en tegelijkertijd de centrale ligging. De
poort van Den Haag, zoals Bezuidenhout
ook wel wordt genoemd, staat goed
aangeschreven bij jonge mensen en
steeds vaker besluiten expats hier een
woning te kopen.
De huidige markt is een kopersmarkt.
Volgens de makelaars wordt er flink
gestoeid over de prijs en vinden veel
eigenaren het moeilijk om een lagere
prijs voor hun huis te accepteren, omdat
ze menen dat hun woning meer waard
is. ´Prijsaanpassingen zijn een bijna
dagelijks terugkerend probleem´, oppert
Van de Poll. Aardse beaamt dat: ´Het is
een gevecht met mensen om een reële
prijs te krijgen.´ Hun boodschap richting
klant is dat een woning die lang te koop
staat beslist niet meer waard wordt. Bij
Langezaal zeggen ze soms ´nee´ tegen
een verkopende partij die een veel te
hoge vraagprijs wil, om vervolgens later
te merken dat die woning voor een veel
lagere prijs wordt verkocht.
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Bezuidenhout staat goed aangeschreven bij jonge mensen en ook expats.

Griekenland en een gevallen kabinet,
kunnen de woningmarkt bijna van dag tot
dag beïnvloeden. ´Slecht nieuws creëert
angst waardoor de markt stagneert´, stelt
Schmidt, die tegelijkertijd constateert dat
veel potentiële kopers zeer gemotiveerd
zijn en bezichtigingen heel serieus nemen.
Zolang het vertrouwen in de markt niet
terug is, zal ook de verkoop van woningen
blijven stagneren. Aardse en Schmidt
durven niet te voorspellen wanneer de
woningmarkt door het dal is. Van de Poll
ziet de landelijke verkiezingen op 12
september als een mogelijk keerpunt. ‘Tot
die tijd blijft het afwachten.’

De huizenprijzen in Bezuidenhout zijn sinds 2008
gedaald met gemiddeld 10 procent.

Van het invoeren van een hypotheekvorm
waarbij verplicht moet worden afgelost,
verwacht Van de Poll geen oplossing. ´Het
zet de markt op slot´, denkt Schmidt. ´Een
starter die een woning koopt van 300.000

euro heeft meteen vaste lasten van 1000
euro per maand. Dat is veel.´ Verder
meent hij
dat het krijgen van een hypotheek niet
moeilijker is geworden: ´Banken zijn
argwanend en kritisch, maar als alles in
orde is, werken ze gewoon mee.´
Waar voor je geld
Voor de makelaars in Bezuidenhout
is het glas half vol als het gaat om de
vooruitzichten op de woningmarkt in de
wijk. Zij zien genoeg mensen met een
baan die voldoende zekerheid biedt voor
het kopen van een woning. Juist door de
prijsdalingen is het interessant een woning
aan te schaffen. De koper krijgt waar voor
zijn geld en dat realiseert de bank zich
ook.
Daar komt bij dat Bezuidenhout nog
steeds een dynamische woningmarkt
kent; de markt ligt in elk geval niet stil.
Wat dat betreft is de situatie beter dan in
bijvoorbeeld Mariahoeve, waar sprake
is van grotere prijsdalingen en meer
stagnatie, of de provincie Zeeland en
het noorden van het land, waar de markt
vrijwel stil ligt.
Kijkend naar de Randstad, zien de
makelaars een woningmarkt die in
Amsterdam en Den Haag nog redelijk
goed en in Rotterdam iets minder is. Dat
wil zeggen dat in Den Haag kopers veel
huis krijgen voor een redelijke prijs en dat
verkopers in sommige gevallen genoegen
moeten nemen met een prijs die 10
procent lager ligt dan waarvoor ze hebben
gekocht, vooral als dat tussen 2004 en
2009 was, maar die toch een minder grote
daling is dan in veel andere streken in
Nederland.
Op www.bezuidenhout.nl vindt u een
actueel overzicht van de woningen in
de wijk die te koop en te huur staan.

Wegdromen
Die eerste atlas heeft een bijzonder plekje
gekregen de werkkamer van Frans aan
de Schenkkade. Hier staan de wanden
vol boekenkasten en op de planken
prijken honderden atlassen. Vol trots
vertelt Frans, inmiddels met pensioen,
dat zijn collectie zo’n 750 exemplaren
omvat en afkomstig is uit alle delen van
de wereld. ‘Een atlas geeft je een goede
indruk van wat je in een bepaald land kunt
tegenkomen. Dat gebeurt heel bondig,
maar ook heel gedetailleerd. Zo staan
op een kaart bijvoorbeeld alle bergen en
rivieren’, wijst hij met zijn vinger op de
blauwe lijntjes. ‘En met andere kleuren
weet je precies met wel type plantengroei
of grondsoort je te maken hebt. Het leuke
van uitgebreide kaarten is dat elk gehucht
erop staat. Blader ik door zo’n atlas, dan

Frans de Laaf: ‘Blader ik door zo’n atlas, dan droom ik weg naar landen waar ik naartoe zou willen.’

proef ik de sfeer en droom ik weg naar
landen waar ik graag naartoe zou willen
reizen.’
Ming-dynastie
Als hij de kans krijgt struint Frans in
Nederland en het buitenland stoffige
boekwinkeltjes en markten af op zoek naar
unieke atlassen. ‘Zonder dat de atlassen
me de weg wijzen kom ik op plekken waar
ik anders nooit zou komen. Een paar
antiquariaten - mijn vaste adresjes - kom
ik zo af en toe ‘per ongeluk’ tegen.’
Een bijzonder atlas vond Frans in China.
‘Ik had daar een mevrouw geholpen
met een klus. Als beloning vroeg ze of
ik iets wilde uitzoeken in haar winkel.’
Uit zijn bureaula haalt Frans een doos

met Chinese tekens tevoorschijn. Heel
voorzichtig opent hij het deksel. In de
doos ligt een duidelijk oude atlas gemaakt
van rijstpapier. ‘De kaarten zijn met hand
getekend’, verduidelijkt Frans. ‘Ik weet niet
hoe oud deze atlas is. Hij zou uit de tijd
van de Ming-dynastie kunnen zijn. Ik wil
er iemand naar laten kijken die verstand
heeft van die periode. Maar misschien
doe ik dat ook wel niet, want soms is het
leuker om niet alles te weten en je fantasie
zijn gang te laten gaan.’
Kent u ook iemand die wil vertellen
over zijn of haar bijzondere hobby
en/of passie? Laat het ons weten:
bezuidenhoutnieuws@gmail.nl

3e Bezuidenhout Festival op 8 september

‘Jong en oud ons Bezuidenhout’
Op zaterdag 8 september vindt het
jaarlijkse Bezuidenhout Festival
plaats. Onder de titel ‘Jong en oud
ons Bezuidenhout’ beloven de
organisatoren een geweldig feest met
tal van activiteiten op tal van locaties.
Dus reserveer 8 september alvast in uw
agenda.
Door Peggy van Krüger
Een braderie, een arts & crafts markt,
live muziek, heerlijke hapjes en heel veel
gezelligheid. Dat - en nog veel meer - kunt
u dit jaar verwachten op het Bezuidenhout
Festival. De eerste editie van dit
buurtfeest strekt zich dit jaar uit over het
gebied van de Theresiastraat tot en met
het Spaarwaterveld.

Voor elk wat wils
De Theresiastraat wordt het podium
voor een braderie, waar ondernemers
en hun specialiteiten zich presenteren.
Het parkeerterrein van Meeùs (Laan van
Nieuw Oost Indië, ingang Carpentierstraat)
wordt omgetoverd tot een arts & crafts
markt. Iedereen in de wijk die zich creatief
uit, kan hier zijn of haar kunsten vertonen.
Bij de buren, in de Christus Triumfatorkerk,
vindt tegelijkertijd een informatiemarkt
plaats over onderwerpen in de wijk, de
gemeente of het wijkberaad. In het politiek
café wordt u aan de vooravond van de
landelijke verkiezingen bijgepraat over
verschillende politieke onderwerpen.
Iets verderop vormt het Spaarwaterveld
het toneel voor sporten en een
gezondheidsmarkt, natuurlijk ook weer

voor jong en oud. Ook is er een open
podium, met vanaf 17.00 tot 19.00 uur
een optreden van een band, waarvan
de naam bij het ter perse gaan van deze
Bezuidenhout Nieuws nog niet bekend
was. Speciaal voor het festival wordt het
Mondriaan College afdeling Horeca aan
de Koningin Marialaan opengesteld. U
kunt er onder meer terecht voor heerlijke
hapjes uit diverse keukens. Genoeg voor
elk wat wils, dus mis het niet
De arts & crafts markt heeft overigens
nog ruimte voor deelnemers. U kunt
zich hiervoor aanmelden bij het
wijkberaad: wijkberaad@bezuidenhout.
nl. Een kraam wordt tegen kostprijs
verhuurd.
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Betaald parkeren in heel Bezuidenhout-Oost
Automobilisten die ’s ochtends hun
auto kwijt willen in BezuidenhoutOost, moeten daar straks in de hele
buurt voor gaan betalen. Tussen de
Pahudstraat en de Carel Reinierszkade,
kost een parkeerplek nu nog niets,
maar vanaf 1 december moeten
autorijders ook in deze straten de
portemonnee trekken om te kunnen
parkeren.
Door John Hermse
Met de uitbreiding van betaald
parkeren wil de gemeente overlast
door geparkeerde auto’s van buiten de
wijk indammen. Nu autobezitters in het
centrum steeds vaker moeten betalen
voor een parkeerplaats, verandert het vrij
parkeergebied in Bezuidenhout steeds
meer tot een onbedoelde P & R locatie,
vindt verkeerswethouder Peter Smit.
Anny Weijers uit de Merkusstraat kan
dat volmondig beamen. ‘Om half zeven
staan ze hier al met draaiende motor een
parkeerplaats te zoeken. De fiets wordt
dan uitgeladen en dan gaan ze naar hun
winkel of kantoor. Het is een drama en dat
is het al een hele poos.’
Weijers peilde al jaren geleden hoe haar
buren de parkeerdruk in hun straat,
precies op de grens van betaald en
vrij parkeren, ervoeren. De overgrote
meerderheid vond dat er wat aan gedaan

moet worden. Betaald parkeren zien ze
als een uitkomst.
‘Kies andere oplossing’
Maar Ger Haaswinders uit de Van
Heutszstraat zit helemaal niet te wachten
op uitbreiding van betaald parkeren
in de wijk. De gemeente wentelt de
problemen die ze zelf veroorzaken af
op de bewoners, vindt hij. Haaswinders
noemt allemaal voorbeelden die wat hem
betreft duidelijk maken dat de gemeente
veel meer kan doen om de parkeerdruk
te verlagen. Een parkeergarage in de
buurt staat half leeg, parkeerplaatsen
werden onnodig geschrapt en de indruk
bestaat dat bedrijven te gemakkelijk
parkeervergunningen krijgen voor hun
personeel.
Zelf heeft hij meer last van slordig
geparkeerde fietsen. Zijn auto kan
Haaswinders altijd wel ergens kwijt. Maar
het zou allemaal al wel een stuk schelen
als de bewoners zelf met het parkeren
wat meer rekening met elkaar houden,
erkent hij. Dat zou zomaar tachtig extra
parkeerplekken kunnen opleveren, schat
Haaswinders.
Dat het probleem met uitbreiding van
betaald parkeren niet uit de wereld is,
beseft Anny Weijers ook wel. Ze ziet
dat veel jonge stellen in de buurt twee
auto’s hebben. ‘Per portiek zijn er zes

‘Om half zeven staan ze hier al met draaiende
motor een parkeerplaats te zoeken.’

tot acht auto’s. Dat is niet op te lossen.’
Maar verlichting van de druk verwacht ze
wel. Ze hoopt in ieder geval niet meer ’s
ochtends in alle vroegte haar bed uit te
hoeven om een goed plekje te zoeken
voor de eigen auto.

Lijn 2 blijft stoppen op Laan van Nieuw Oost-Indië
Garagebedrijf Gordijn
Ook op zaterdag geopend van
09.30 – 13.00 uur.
Altijd welkom voor olie, koelvloeistof,
verlichting controleren enz.
Onder een nieuwe leiding maar
met ouderwetse service en
kwaliteit bij u om de hoek

Garagebedrijf Gordijn
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat laan van N.O.I.
070-383 84 05
www.garagegordijn.nl

‘De halte blijft, toch?’ vraagt een
voorbijgangster als ze Robert Boer op
de stoep van zijn winkel aan de Laan
van Nieuw Oost-Indië hoort praten
over de halte van lijn 2 ter hoogte van
de Stuyvesantstraat. Met de opmerking
dat de halte niet een paar honderd
meter mag verhuizen, onderstreept ze
het betoog van Boer voor behoud van
de halte op deze plaats.
Door John Hermse
‘Een betere plek is er niet’, vindt Boer, die
in zijn Brood- en Kaasshop De Laan een
paar maanden geleden flyers uit begon te
delen toen de buurt ter ore was gekomen
dat de halte wel eens zijn langste tijd
gehad kon hebben. Een oud plan zou
weer uit de kast zijn gehaald: een nieuwe
halte bij het ministerie van Sociale Zaken
zou de haltes bij de Stuyvesantstraat
en de eerste halte in Voorburg kunnen
vervangen. Maar dat is volgens Boer een
onveilige plek, en ook nog eens slecht
voor zijn klandizie, al weegt voor hem het
eerste punt het zwaarst.
Onrust in de buurt
De onrust in de buurt stak op na de
aankondiging dat op lijn 2 voertuigen
van Randstad Rail gaan rijden. Om
de voertuigen toegankelijk te maken
voor reizigers in een rolstoel moet de
opstapplaats aangepast worden. De halte
moet dan 30 centimeter hoog worden.

De halte aan de Laan van NOI is te belangrijk voor de buurt.

Om allerlei redenen zit dat er voor de halte
bij de Stuyvesantstraat niet in, legt Peter
Dubbeling van Stadsgewest Haaglanden
uit. Zo moeten er ook nog bussen kunnen
stoppen bij de halte en die hebben
weer een lagere opstap nodig dan de
voertuigen van Randstadrail. Ruimte om
een halte met twee hoogtes aan te leggen,
zoals elders wel het geval is, is er niet op
de Laan van Nieuw Oost- Indië.
Maar voor opheffing van de halte hoeven
de buurtbewoners niet te vrezen. ‘Dat
is nooit een reële optie geweest’, zegt
Dubbeling. De halte is te belangrijk
voor de buurt. Volgens nieuwe regels
moeten haltes toegankelijk zijn voor
rolstoelgebruikers, maar als dat niet
kan, moet dit wel het geval zijn voor de

naburige stops.
Ook bij Ternoot en Oostinje geven bordjes
bij de opstapplekken aan dat mensen
met rolstoelen, scootmobiels en rollators
daar niet op lijn 2 kunnen stappen, maar
deze problemen zijn te verhelpen zonder
de hele halte te hoeven verbouwen, zegt
Dubbeling. Het gaat erom dat de spleet
tussen het perron en het voertuig smal
genoeg te maken. Dat gaat binnenkort
gebeuren.
Boer ziet sinds 23 april de nieuwe
voertuigen op lijn 2 langsrijden en heeft
nog geen klachten gehoord over mensen
die er niet in kunnen. ‘Met hulp is het
helemaal niet onmogelijk . Dan kun je zo
naar binnen.
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Buurtkroegen in Bezuidenhout

‘Met het voetbal gaat het dak eraf’
Café De Bierelier is een echt Hollands
feestcafé. Mark Rang nam de zaak
bijna dertien jaar geleden over,
veranderde de naam en haalde de
plafondornamenten tevoorschijn.
‘Vanaf dag één is het hier druk
geweest.’
Door Arnoud Willemsen
Café De Bierelier ligt in het gezellige
horecadeel van de Theresiastraat
te midden van verschillende
eetgelegenheden. Op een winderige
zaterdagmiddag ga ik op bezoek en stap
binnen in dit gezellige bruincafé. In oranje
gehulde mannen zitten tennis te kijken, in
afwachting van de eerste EK-wedstrijd van
Oranje.

‘Lekkerste vegetarische gerecht’ in
ROC Mondriaan
Bij het ROC Mondriaan aan de Koningin
Marialaan was het smullen op 30 mei.
Daar vond de voorronde plaats van
de landelijke finale voor het ‘lekkerste
vegetarische gerecht’. Een van de
deelnemers was restaurant De Tuyn,
gevestigd op de Laan van Nieuw Oost
Indië 3. Chefkok Jeroen Groeneveld
bereidde en presenteerde een gerecht van
‘Strudel van brickdeeg gevuld met gegrilde
groentes, gratin van zoete aardappel,
aardappelpoffertjes en jus van shi-i-take
en lavaskruid’.

Het gerecht van restaurant De Tuyn werd
door de jury goed gewaardeerd, maar
haalde net niet de landelijke finale in
Amsterdam. Vier leerlingen van het ROC
Mondriaan mochten de deelnemende
gerechten proeven én als vijfde jurylid
beoordelen. Het betrof hier de regionale
verkiezing voor Zuid-Holland, een
voorronde van de landelijke verkiezing
voor het ‘lekkerste vegetarische gerecht’ .

koks inspireren tot meer variatie in
vegetarische gerechten. Wilt u weten wat
dat oplevert, bezoek dan vooral De Tuyn
tijdens de speciale VariatieDagen van 25
juni tot en met 1 juli. Het restaurant laat
u in die week onder meer proeven van
de variatie die mogelijk is in vegetarische
gerechten. Kijk voor meer informatie op
www.variatieopdekaart.nl

Voetbalgekte
Met de verbouwing en een nieuwe
naam maakte Mark een frisse start. De
Bierelier ligt centraal voor vele kantoren,

De verkiezing is een initiatief van de
stichting Variatie op de kaart. Deze wil

Recept voor 4 personen
Voor gratin; 2,5dl room, 2,5dl melk, z&p, vadouvan kruiden* en 1 ui 3-5 min. laten koken. Daarna naast het vuur, afgedekt, laten
trekken/afkoelen zodat de smaken tot elkaar kunnen komen. Op kamertemperatuur 8 eidooiers er stevig doorheen mixen.
Snijdt 500gr. zoete aardappel in dunne plakjes en leg dit in een ovenvaste schaal.
Overgieten met het roommengsel en afdekken met huishoudfolie en daaroverheen aluminiumfolie. In een voorverwarmde
heteluchtoven 1 uur op 170 graden garen.
4 brickdeegvellen insmeren met gesmolten boter, gegrilde groenten (aubergine, groene asperges, courgette) verdelen over de
vellen. Inpakken als een pakketje en 5 minuten bakken in de oven op 170 graden en gelijk serveren. Brickdeeg vindt u bij de
groothandel of vervang met bladerdeeg, houdt dan de oventijd en -temperatuur aan van de verpakking.
200 gr. shi-i-take laten wellen in 2dl. warme groentebouillon, kook het vocht in tot de helft, blus af met 1dl. room, voeg +/- 15
blaadjes lavaskruid toe (maggieblad)
Op smaak brengen en zeven.
12 snijbonen schoonmaken en kort koken in zout water.
Aardappelpoffertjes op eigen recept.
* kruidenmix van mosterdzaad, kurkuma, komijn, fenegriek, knoflookpoeder, kaneel, peper. Eventueel kunt u voor een monstertje
langs gaan bij chefkok Jeroen.
Eet smakelijk!

Verbouwing
Eigenaar Mark Rang (48) ‘zat eerst in
de speelautomaten’ en kwam daardoor
al dagelijks in de horeca. Toch had
hij nooit overwogen zelf een café te
beginnen. Totdat hem werd gevraagd
of hij café Metro aan de Theresiastraat
wilde overnemen. Op diezelfde plek
was al vanaf de jaren ‘20 een koffiehuis
gevestigd. Mark besloot het avontuur aan
te gaan en te beginnen met een flinke
verbouwing. ‘Het geluidisolerende plafond
zat vrij laag. Dat heb ik er helemaal
uitgehaald. Toen kwam het prachtige
originele plafond met ornamenten
tevoorschijn’.

Onder de slingers is nog iets te zien van het plafond met ornamenten. Achter de bar staat Burt.

ministeries en de rechtbank. ‘Vanaf dag
één is het hier druk geweest’, zegt Rang.
‘Door de week veel ambtenaren die na
het werk wat komen drinken en in het
weekend een redelijk vaste club van
gasten uit de wijk’. Volgens barman Hans
van der Pijl (42) is het dan ook nooit echt
rustig in de kroeg. Er komen altijd wel
mensen voor een biertje of om sport te
kijken. ‘Maar zoals nu met de voetbalgekte
kan het echt vol worden.’ Hans vindt dit
dan ook wel één van de leukste periodes.
‘Met de wedstrijden van Oranje gaat het
dak er af. Als het mooi weer wordt, dan
hangen we zelfs buiten een scherm op,
zo vol staat het dan binnen.’
Turbocooler
Tegenwoordig runt Mark ook café
Busstop, even verderop aan de

Theresiastraat. En eetcafé De Stoof aan
de Laan van Meerdervoort. Het barwerk
in De Bierelier laat hij vooral aan enkele
vaste personeelsleden. De crisis is niet
echt van invloed, al wordt de vergaderzaal
op de etage boven het café wat minder
vaak verhuurd. In de zomer is het terras
voor het café een trekker. Mocht het
erg warm worden deze zomer, bestel
dan een Amstel IJskoud uit de tap met
‘turbocooler’.
In deze serie verschenen eerder
artikelen over Café Verborgen
Gebreken, Café Pan, Bar Club 188,
Café Animo, en Café Rio Deux. U
kunt de artikelen (en alle edities van
Bezuidenhout Nieuws) vinden op www.
bezuidenhout.nl

Oversteken IJsclubweg straks veiliger
Fietsers kunnen binnenkort de drukke
IJsclubweg een stuk veiliger oversteken.
Wethouder Peter Smit (Verkeer) beloofde
de gemeenteraad vorige maand snel
met tijdelijke maatregelen te komen om
het kruispunt bij de Carel Reinierszkade
veiliger te maken. Dat was precies wat
buurtbewoonster Antoinette Jans voor
ogen had toen ze een jaar geleden in
actie kwam.

‘Als ik kinderen had, zou ik daar niet
langs gaan. Je ziet de auto’s gewoon
niet aankomen’, bracht Jans naar
voren tijdens de vergadering
die de
commissie Leefomgeving van de Haagse
gemeenteraad half mei belegde na haar
actie. Samen met haar buren haalde Jans
meer dan zevenhonderd handtekeningen
op, genoeg om haar voorstel als
burgerinitiatief op de agenda van de
gemeenteraad te krijgen.

Door John Hermse
Op weg naar haar werk merkt de
bewoonsters van de Carel Reinierszkade
dagelijks hoeveel fietsers van de verbinding
tussen Bezuidenhout en Voorburg, via de
tunnel onder het spoor, gebruikmaken. Ze
komen het kruispunt maar moeilijk over:
fietsers en automobilisten zien elkaar
nauwelijks aankomen. Auto’s rijden ook
nog eens te hard op de doorgaande weg
omdat nauwelijks is te zien dat er een druk
kruispunt nadert.

In tien jaar vier ongelukken
Tijdens de vergadering met raadsleden
en wethouder Smit zei Jans een ‘beetje
teleurgesteld’ te zijn over de aanvankelijke
reactie van de gemeente op haar plan. Het
college van burgemeester en wethouders
erkende dat het zicht op de kruising een
stuk beter kan, maar wilde vasthouden aan
de eigen planning: het punt is een onderdeel
van een doorgaande fietsroute tussen
Leidschenveen en de binnenstad van Den
Haag, die pas in 2013 en 2014 een feit zal

zijn. Volgens de gemeente was de haast
niet zo groot als Jans betoogde, omdat het
wel meevalt met het aantal ongevallen op
het kruispunt: in bijna tien jaar maar vier.
Maar de gemeenteraad drong er vorige
maand bij wethouder Smit op aan om toch
snel in actie te komen. Betere belijning en
waarschuwingsborden zouden al soelaas
kunnen bieden.
Smit betoonde zich daar gevoelig voor
en beloofde binnen vier weken te laten
weten wat er snel kan gebeuren. Pas
als de plannen voor de fietsroute tussen
Leidschenveen en Den Haag van de
tekentafel komen, is duidelijk hoe het
kruispunt ingrijpender aangepakt kan
worden.
De teleurstelling van Antoinette Jans
had toen al lang plaatsgemaakt voor
tevredenheid. Ze zei heel blij te zijn met de
tijdelijke oplossing die nu in het verschiet
ligt.
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Ricky Thijssen (11) krijgt jeugdlintje Den Haag

Stijl & Traditie Uitvaartzorg

‘We vinden het fijn als het schoon is’

Ricky Thijssen (11) houdt zijn buurt
graag schoon. Hij werd er op 29 april
voor beloond met het jeugdlintje van
de gemeente Den Haag. Burgemeester
Jozias van Aartsen spelde hem de
onderscheiding persoonlijk op. Ricky:
‘Toen ik het lintje kreeg, was ik echt in
shock!’

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

Door Marjon Damen
Met een smoes was Ricky naar het
stadhuis gelokt, want dat hij het jeugdlintje
zou krijgen, moest nog even geheim
blijven: ‘Mijn moeder had gezegd dat er
een jeugddebat in het stadhuis zou zijn.
Dat vond ik gek, want met Google kon ik
daar niets over vinden. In het ‘ijspaleis’
moesten we naar een grote zaal met
zes stoelen in het midden. Daar hield
de burgemeester eerst een hele lange
speech en toen kreeg ik dat lintje. Ik was
echt in shock.’ Ricky is trots op zijn lintje
en heeft het tijdens het interview voor
Bezuidenhout Nieuws opgespeld.
Junior Bezuidenhout Schoon
De gemeente Den Haag reikt jaarlijks
jeugdlintjes uit aan kinderen en jongeren
die zich belangeloos inzetten voor
anderen of voor de stad. Ricky heeft de
onderscheiding gekregen voor zijn inzet in
de wijk met Junior Bezuidenhout Schoon
(JBS). Deze schoonmaakploeg richtte hij
drie jaar geleden op. Eén keer per maand
gaat Ricky met zijn vrienden Bas, Floris en
Willem vanuit het wijkcentrum op pad om

Ricky: ‘Toen ik het lintje kreeg, was ik echt in shock!’

zwerfvuil te verzamelen. Ricky vertelt hoe
hij op het idee is gekomen: ‘Er stond een
advertentie in Kidsweek, een krant voor
kinderen, om je eigen schoonmaakclub
te beginnen. Het was toen heel vies in
onze buurt. Zelf had ik ook wel eens
iets op straat gegooid en daar kreeg ik
dan later spijt van. Schoonmakers met
veegkarretjes moeten het dan allemaal
opruimen. Daar heb ik bewondering voor.’
Luier met poep
Met JBS willen Ricky en zijn vrienden
Bas, Floris en Willem zorgen voor een
schonere stad en een voorbeeld zijn voor
buurtgenoten. ‘We vinden het fijn als
het schoon is. In het begin hadden we
tijd tekort en haalden we wel vier volle
zakken op. De laatste tijd wat minder.
Soms liggen er rare dingen op straat,

bijvoorbeeld laatst een luier vol poep.’
De jongens krijgen vaak complimenten
van buurtbewoners voor hun werk. ‘Maar
sommige mensen denken ook dat we
straf hebben en dat we daarom moeten
schoonmaken. Er zijn zelfs wel eens
mensen die expres een blikje op straat
gooien als wij er aankomen.’
Meedoen?
Ricky, Bas, Floris en Willem vinden het
leuk wat ze met JBS doen. Het geeft hen
een goed gevoel als het schoon is in de
buurt, onderling hebben ze veel lol tijdens
het afval opruimen en na het werk is er
tijd voor gezelligheid in het wijkcentrum.
Ze kunnen overigens nog wel wat hulp
gebruiken. Wil je meer weten, bel of mail
naar Marilyn Weber: 06 – 81 68 87 44 of
marilyn.weber@voorwelzijn.nl.

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws loont!
Elke uitgave Bezuidenhout Nieuws wordt zeer goed gelezen door 15.000 wijkbewoners. Met een advertentie in Bezuidenhout Nieuws
kunt u zich als ondernemer en particulier in de wijk prima profileren naar een voor u zeer belangrijke doelgroep.
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws is een zinvolle investering voor ondernemers in de wijk. Neem ook de proef de som. Voor de
tarieven hoeft u het niet te laten.
afm.
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Voor afwijkende afmetingen wordt het tarief in overleg vastgesteld.
De bovenstaande tarieven zijn vrij van BTW en gelden bij een eenmalige plaatsing in zwart/wit. Bij opdrachten voor drie plaatsingen of
meer gelden aantrekkelijke kortingen.
Ook de vormgeving of de tekst van advertentie of advertorial kunnen wij voor u verzorgen.
Meer weten over alle mogelijkheden omtrent adverteren in Bezuidenhout Nieuws voor uw onderneming? Harold Thijssen: 06-54 72 56
38 of per e-mail via har100@zonnet.nl

