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Heb OOg voor detail, win een boekenbon!
De foto uit de vorige editie (32) was blijkbaar een moeilijke. Niemand herkende dat
het ging om een detail van het elektriciteitshuisje tegenover het Stuyvesantplein.
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.
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vraag nu een gratis adviesgesprek aan
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Nieuw logo?

1 | ‘Het is hier niet gezond’

Inderdaad Bezuidenhout Nieuws heeft een iets ander uiterlijk gekregen. En het zal
niet blijven bij alleen een nieuw logo. We zijn namelijk druk bezig met een totaal
nieuwe vormgeving. Begin volgend jaar ziet u het resultaat.

2 | Bezuidenhouter breekt
wereldrecord

Handtekeningenactie tegen fijnstof

3 | Elvira Stinissen, terug van
Paralympics

‘Het is hier niet gezond’

3 | Vlaggen tegen meeuwen
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Ad Wouters (links) en Rob van der Zwan zetten zich in voor betere luchtkwaliteit in de wijk.
(Foto: Benjamin Koster)

‘Een geslaagd feest. Volgend jaar kom ik weer’, aldus een van de vele enthousiaste bezoekers aan het Bezuidenhout Festival op
8 september. Vanwege het goede weer was er enige concurrentie van het strand, maar de gezelligheid was er niet minder om.
(Foto’s: Catching colors)
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.
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De luchtkwaliteit in Bezuidenhout is
onvoldoende. Dat stellen Ad Wouters
en Rob van der Zwan, beide lid van
de Werkgroep Bezuidenhout-Midden.
Met een handtekeningenactie willen
ze bereiken dat de gemeente meer
doet aan het probleem van het fijnstof.
‘In Den Haag wordt voldaan aan de
geldende Europese normen, maar die
normen deugen helemaal niet.’
Door Benjamin Koster

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

Boosdoener nummer één voor de
slechte luchtkwaliteit in de wijk is de
Utrechtsebaan. En dan vooral de
vrachtauto’s die dagelijks over die
weg rijden en stikstofdioxide en fijnstof
uitstoten. De hoeveelheid schadelijke
stoffen in Bezuidenhout is te hoog,
stellen Wouters en Van der Zwan. Ook
zonder dat de EU-normen worden

overschreden. Die mening wordt gedeeld
door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst
(GGD). ‘Voldoen aan de huidige normen
voor fijnstof en stikstofdioxide is geen
garantie dat er geen gezondheidsklachten
optreden’, concludeert de GGD in de
Gezondheidsmonitor 2010.
Meten is weten?
Wouters en Van der Zwan maken zich
het meeste zorgen over de uitstoot
van fijnstof. Bovendien plaatsen ze
fundamentele kanttekeningen bij de
manier waarop fijnstof wordt gemeten.
Onder fijnstof worden vaste, zwevende
deeltjes gerekend die kleiner zijn dan
10 micrometer (1 micrometer = 1
duizendste deel van een millimeter).
Bij het indelen van fijnstof in soorten
wordt onderscheid gemaakt in deeltjes
met een doorsnede van 10 micrometer
Lees verder op pagina 2
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(PM10 ), 2,5 micrometer (PM2,5 ) en 0,1
micrometer (PM0,1 ) (ultra-fijnstof). Bij
metingen wordt doorgaans alleen gekeken
naar de deeltjes met een diameter van
10 micrometer (PM10 ). ‘Uit nationaal
en internationaal onderzoek blijkt
echter, dat die kleinere deeltjes dieper
in de luchtwegen doordringen en dus
schadelijker zijn voor de gezondheid. Maar
die kleinere deeltjes worden dus helemaal
niet gemeten’, aldus Wouters. En wat voor
fijnstof geldt, geldt ook voor roet. ‘In de
metingen speelt roet geen rol terwijl het
nog schadelijker is dan fijnstof.’
Petitie
De Werkgroep Bezuidenhout-Midden
heeft inmiddels een petitie opgesteld om
het probleem van het fijnstof hoger op
de politieke agenda van de gemeente
te krijgen. Daarin lezen we: ‘Jaarlijks
overlijden in Nederland enige duizenden
mensen vroegtijdig door blootstelling aan
fijnstof. De bewoners van Bezuidenhout
willen maatregelen van de plaatselijke en
landelijke overheid om de kwalijke effecten
van deze luchtvervuiling te verminderen.’
Wanneer tenminste duizend mensen die in
Bezuidenhout wonen, werken of studeren
de petitie over het fijnstof ondertekenen,
is de gemeenteraad verplicht de petitie te
behandelen.
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De kritiek van de werkgroep op de
gemeente is dat die zich bij de aanpak
van de luchtkwaliteit vooralsnog richt
op zogenoemde bronmaatregelen.
Denk daarbij aan maatregelen als het
verplichtstellen van betere roetfilters
in auto’s of het weren van de meer
vervuilende auto’s uit bepaalde delen
van de stad. Volgens Wouters zijn dat
soort maatregelen niet voldoende om de
kwaliteit van de lucht in Bezuidenhout
te verbeteren. ‘Het is hier niet gezond’,
wijst hij op de aanwezigheid van grote
mensenconcentraties, zoals IN Holland,
kinderopvangcentra, basisscholen, het
conservatorium en diverse kantoren,
binnen een straal van 300 meter van de
Utrechtsebaan.
Voorbeelden van maatregelen die
de luchtkwaliteit wel duidelijk kunnen
verbeteren maar die moeilijk te realiseren
zijn, zijn het overkappen van de
Utrechtsebaan en het elke dag sproeien
om te voorkomen dat de stofdeeltjes
in de lucht komen. De meest haalbare
optie op dit moment lijkt het spannen
van elektrostatische draden waaraan
fijnstof zich hecht. Na een regenbui
laten de deeltjes los om in de grond in
plaats van de lucht te verdwijnen. ‘In
de Thomassentunnel bij Rotterdam is

hiermee succesvol geëxperimenteerd’,
weet Wouters.
100 km
De recente verhoging van de maximum
snelheid naar 100 km per uur op een
gedeelte van de Utrechtsebaan vond
Wouters ‘schokkend’. Dat de gemeente
Den Haag, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
de gemeente Voorburg, geen protest
aantekende tegen deze maatregel noemt
hij ‘ronduit zorgelijk’. Voor de werkgroep
des te meer reden om door te gaan met
de handtekeningenactie voor de petitie.
De eerste honderd handtekeningen
werden onlangs verzameld op het
Bezuidenhoutfestival. Wouters verwacht
in de loop van het najaar de benodigde
duizend handtekeningen te halen. En als
dat niet lukt? ‘Dan gaan we misschien
wel de deuren langs. Of desnoods bij de
ingang van de Albert Heijn staan. Want
het gaat wel om onze gezondheid.’
Minder fijnstof in Bezuidenhout
U kunt de petitie tekenen:
www.petities.nl/loket/den-haag onder het
kopje ‘Minder fijnstof in Bezuidenhout’.

‘Langste stoet van rouwauto’s’

Bezuidenhoutse uitvaartondernemer breekt wereldrecord
Johan van der Meer nam onlangs
deel aan een poging het wereldrecord
‘langste stoet van rouwauto’s’ te
breken. Dat is gelukt. Een minstens
zo bijzondere ervaring voor de
uitvaartondernemer was dat mensen
het leuk vinden een rouwauto te zien.
‘Dat gebeurt niet vaak.’

Op 30 august legden107 rouwauto’s
een 6 kilometer lang parcours af in de
bossen van Baarn en de Lage Vuursche.
Daarmee braken ze het oude record van
51 auto’s, vorig jaar gevestigd in Amerika,
en komen ze in het Guinness Book of
World Records.
Een van de deelnemers aan de poging
was Johan van der Meer van Stijl &
Traditie. Met drie rouwauto’s – een
Daimler DS420, een Citroën DS en een
Citroën Traction Avant – had hij zelfs een
groot aandeel in het succes.
Leuk
‘Doorgaans vinden mensen mijn auto’s
op het eerste oog wel mooi’, zegt Van
der Meer. ‘Maar zodra ze zich realiseren
dat die met de dood te maken hebben,
veranderen ze als bij donderslag van
gedachte. Het is dan ook heel leuk om
tijdens zo’n recordpoging te ervaren dat
mensen zelfs halsreikend uitkijken naar
je rouwauto. Ik had het raampje open en
zat naar mensen te zwaaien die foto’s en
video’s maakten. Iedereen vond het leuk
dat er rouwauto’s aankwamen. Zo iets

Door buurman John

Wist u dat...
… u kunt meedenken over het Buurthuis
van de Toekomst? Op 3 oktober van 19.00
– 22.00 uur wil wethouder Karsten Klein
van Jeugd, Welzijn, en Sport met u van
gedachten wisselen in het Diamant College.
Aanmelden kan tot 27 september via www.
denhaag.nl.
… Staatsbosbeheer een
paddenstoelenworkshop organiseert in
het Haagse Bos op zondag 14 oktober?
Maximaal 15 deelnemers, minimum leeftijd
16 jaar. Kosten: € 27,50. Aanmelden is
verplicht en kan telefonisch: 06-13 34 36
43.
… op zondag 21 oktober De Tijdgeest, een
bijzondere verhalenverteller, op bezoek
komt in het Haagse Bos? Tussen 13.00
uur en 16.00 uur kunnen kinderen en
hun (groot)ouders hem in levende lijve
ontmoeten. Kosten: € 2,50 per kind. Vooraf
aanmelden is niet nodig. Startlocatie: de
werkschuur van Staatsbosbeheer aan de
Boslaan 12.
… op 30 september meer dan twintig
kunstenaars in de wijk hun deur voor u
opzetten tijdens de Open atelierroute?
De middag wordt georganiseerd door
KunstPost met het Gemeente Museum
Den Haag. Kijk voor het programma
op www.kunstpostmariahoeve.nl of in
het speciale krantje, verkrijgbaar bij het
Stadsdeelkantoor en de Bibliotheek.

Door Patrick Regan

Johan van der Meer: ‘In sommige bochten was het nog best spannend.’

maak ik in mijn dagelijkse werk niet vaak
mee.’Naast al het plezier tijdens de rit,
was het na binnenkomst van alle auto’s
toch nog even spannend of het record
wel officieel zou zijn. ‘Het Guinness Book
of World Records kent tal van regels’,
legt Van der Meer uit. ‘Zo moeten de
chauffeurs en de rouwauto’s er netjes
uitzien en moet de stoet voortdurend in
beweging zijn. In sommige bochten was
dat nog best spannend. Zeker de grote
Amerikanen die meereden, hadden het
daar moeilijk. In één bocht leek het er
zelfs even op dat we stil zouden komen te
staan.’

Bom
Achterliggend doel van de recordpoging
was het fenomeen rouwvervoer in de
schijnwerpers zetten. ‘Het was wel apart
dat er zoveel uitvaartondernemers op
één plek waren. Al die zwarte pakken
en zwarte hoeden. Als er een bom op
het gezelschap was gevallen, had de
volgende dag in Nederland niemand meer
begraven kunnen worden’, grapt Van
der Meer. Als het aan hem ligt, kan het
nieuwe record snel worden aangescherpt:
‘Nederland telt ongeveer 1000 rouwauto’s,
dus het is mogelijk.’
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… de gemeente tot 31 december 2012
subsidie geeft aan mensen die een
buurtfietsstalling willen openen? Meer
informatie en het aanvraagformulier voor
subsidie: www.denhaag.nl/fietsen
… Melvin Captein meldt dat, zoals in het
vorig nummer gemeld, Vincent van Gogh
niet aan de Schenkstraat woonde, maar
aan de Schenkweg 138?
… Maud Hoffman ons schrijft dat haar huis
aan de Juliana van Stolberg 63 dit jaar 100
jaar bestaat en dat ze in mei vierde dat ze
er 50 jaar woont?
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Ontgroening
Het Haagse Hout staat vol met bomen. Voor groen loop ik naar het Haagse
Bos of de speelweide tussen onze wijk en Mariahoeve. Zelfs aan de drukke
Schenkkade kun je jezelf met flink wat verbeeldingskracht nog in een klein
bos wanen.
Of ik kijk gewoon uit mijn raam. De erker aan de voorkant van mijn huis biedt
een blik op het perkje aan De Sillestraat. Aan de achterkant verbergen de eik
en de lijsterbes van de benedenburen de balkonnetjes van de Pahudstraat.
De bladeren van de beuk voor mijn slaapkamerraam vormen mijn gordijn.
Nog wel. Een paar jaar geleden rukten snoeiers op door De Sillestraat en
de Stuyvesantstraat. Van de groene tunnel die de bomen vormden, lieten ze
niets heel. Wat overbleef waren skeletten van bomen met een toefje bladeren
in de top. Tot mijn opluchting lieten ze de haagbeuken voor de gevels van mij
en mijn buren met rust. Zucht.
En het onheilspellende witte kruis dat op een middag opeens op ‘mijn’ boom
stond, bleek gelukkig loos alarm. Een regenbui spoelde het weg, geen hakker
had zich laten zien.
De bomen kondig rustig slapen gaan, de rust keerde weer. Bedrieglijke rust.
Want deze lente waren ze er weer, de snoeiers. Terwijl al het Haagse hout
ontbotte, ging rond mijn woning de zaag erin. Nu was er geen ontkomen meer
aan. De gemeentelijke zagers laten het niet bij een takje hier en een twijgje
daar.
En dan zijn de iepen in het parkje voor de deur ook nog ziek. Iepziekte, denk
ik. Er waren er al een paar weg en deze zomer kondigden roodwitte linten
en bordjes ‘Niet parkeren wegens werkzaamheden’ nieuw onheil aan. Weer
een iep weg, en van de twee die er nog staan, voorspellen kale takken ook al
weinig goeds.
Dat vraagt om actie: ik plant zelf een boom. We hebben er alvast maar een
in huis gehaald. Een gingko, opgekweekt uit zaadjes van een buurman die er
ook een had. ’s Winters op het balkon nog een zielig sprietje, maar nu in vol
ornaat op een kast in de kamer.
Tot de kruin het plafond dreigt te raken. Dan moet onze gingko het huis
uit, gewoon wortelen in de volle grond. Een steentje bijdragen tegen de
ontgroening van onze buurt. Een vreemde vogel tussen kastanje, linde, wilg?
De buurt kent wel meer exoten. Nee, onze gingko gaat eens de grond in.
Voor ons huis. Plek zat.

Algemene bewonersvergadering
De Algemene bewonersvergadering voor Bezuidenhout is op maandag 12 november.
Plaats: Buurtcentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuysstraat 25
Aanvang: 20.00 uur/zaal open: 19.30 uur
Thema: De herinrichting van het Spaarwaterveld. Bewoners kunnen aan de hand van
tekening en mondelinge uitleg door de gemeente suggesties doen.
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Bijzondere buur Elvira Stinissen

‘Tof hoe de buurt met me meeleeft’
Bezuidenhouter Elvira Stinissen werd
met het Nederlands zitvolleybalteam
vierde op de Paralympics in Londen.
‘Echt heel tof’, noemt de aanvoerster
het enthousiasme van haar buren in de
Van Heutszstraat, die bij haar terugkeer
een feestje organiseerden.
Door John Hermse
Vijf jaar geleden verhuisde Elvira Stinissen
van Wijk bij Duurstede naar Bezuidenhout.
Een jaar later was de hele Van
Heutszstraat al met vlaggetjes versierd
toen ze tijdens de Paralympics in Beijing
beslag legde op de bronzen medaille. ‘Je
merkt dat de buurt heel erg meeleeft. Dat
heeft me zeker geholpen om me hier thuis
te gaan voelen.’
Meteen na haar terugkeer uit Londen
stonden buren in het café om de hoek al
klaar om haar binnen te halen. Ze vertelt
er over de vierde plek die haar team daar
haalde. Dit keer geen medaille, maar de
prestatie was er niet minder om, vindt
Stinissen. ‘We waren zelfs sterker dan
vier jaar geleden, maar het niveau wordt
steeds hoger. Niemand zit stil.’

Stijl & Traditie Uitvaartzorg
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws loont!

J.S. van der Meer

Elke uitgave Bezuidenhout Nieuws wordt zeer goed gelezen
door 15.000 wijkbewoners. En voor de tarieven hoeft u het niet
te laten.

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.

afm.

H (mm)

B (mm)

Voorpagina

1/16

60

70

€275

Middenpagina

1/8

66

95

€89

1/4

134

95

€145

1/3

90

190

€189

Johan van der Meer

Bezuidenhout wil een duurzame wijk
zijn, waar het veilig en leefbaar is.
Daar kunt u als bewoner ook een
bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld
met het tegengaan van zwerfvuil door
meeuwen.

1/2

134

190

€245

269

190

€519

64

123

€125

64

61

€70

Door Marjon Damen

45

30

€37,50

Sommige buurtbewoners ervaren het
als een regelrechte plaag: meeuwen,
die je met hun geschreeuw en gekrijs uit
de slaap halen of die op de dag dat het
vuilnis wordt opgehaald vuilniszakken
openpikken waardoor de straat vol
troep ligt. Gelukkig zijn er verschillende
manieren om de overlast van meeuwen te
voorkomen of tegen te gaan.

Achterpagina

Bij 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.
Meer informatie: Harold Thijssen: 06-54 72 56 38
of har100@zonnet.nl

lichamelijke arbeid. ‘Ik moet het eerst even
laten bezinken. Daarna zien we wel.’
Einde loopbaan?
Want dat is de keuze: als ze besluit
niet naar Rio te gaan, betekent dat ook
het einde van haar loopbaan bij het
Nederlands team. Dan is er altijd nog
haar club - VV Netwerk in Pijnacker - en
haar werk bij Sportservice Zuid-Holland,
waar ze gemeenten en sportverenigingen
begeleidt bij het maken van sportbeleid.
Haar baas, een voormalig tophonkballer,
maakte zelf de Olympische Spelen mee.
‘Daar heb ik veel steun aan gehad.’ Zo
kon ze in de aanloop naar de Paralympics
minder gaan werken.

Vlaggen uit tegen de meeuwen

1/1

1/32

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

Alles gewonnen
In de jaren voorafgaande aan de Spelen
van Beijing sleepte Stinissen met haar
zitvolleybalteam aan de lopende band
prijzen in de wacht. ‘We hebben alles
gewonnen: het wereldkampioenschap, het
Europees kampioenschap, de World Cup.’
De afgelopen jaren bleven titels uit.
Voor Stinissen is nu de vraag of ze door
wil, op weg naar Rio de Janeiro 2016.
Haar gevoel zegt in eerste instantie dat
het ‘supergaaf’ zou zijn om daar bij te zijn,
maar ze wil eerst eens rustig bekijken of
ze op haar 33e weer vier jaar aan topsport
wil gaan doen, met vijf dagen in de week
volleybaltraining en nog eens twee dagen

Elvira Stinissen wordt na terugkeer van de Paralympics in de bloemetjes gezet door haar buurvrouw Will Wilhelmy
Damsté. (Foto: Ariane Gordijn)

Tips
Voer de vogels niet, maak vuilniszakken

goed dicht en gebruik gele in plaats van
grijze vuilniszakken – of nog beter: doe
groente-, fruit- en tuinafval in een goed
afgesloten GFT-bak.
Verder kunnen daken voor de vogels
ontoegankelijk gemaakt worden met
pinnen, draden of netten (daar is zelfs
subsidie op te krijgen).
In de Bomenbuurt ontdekten ze na de
laatste EK-voetbal een nog goedkoper
middel tegen meeuwen: plastic
feestvlagjes. Op de plekken waar die
waren blijven hangen, wilden de meeuwen
niet meer nestelen. Weg meeuwen.
Ga voor meer tips en
subsidiemogelijkheden naar de site van
de gemeente Den Haag: www.denhaag.
nl/home/bewoners/to/Wat-kunt-u-doentegen-vogeloverlast.htm

Wat ze ook beslist, betrokken bij de
topsport blijft ze, want Stinissen werd in
Londen gekozen in de atletencommissie
van het Internationaal Paralympisch
Comité. Daar gaat ze de belangen van
Paralympische sporters behartigen. Bij
de sluitingsceremonie in Londen mocht
ze al meteen even optreden als nieuw
lid van de commissie door bloemen te
overhandigen aan vrijwilligers die zich
hadden ingezet voor de Spelen. ‘Dat was
echt heel cool.’
Kent u ook een bijzondere
buurtbewoner die graag wil vertellen
over zijn of haar bijzondere hobby
en/of passie? Laat het ons weten:
bezuidenhoutnieuws@gmail.nl
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Theresiastraat 142
2593 AT Den Haag
T: 070 - 385 82 61
F: 070 - 381 59 77

www.nieuwengelhard.nl
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Bed & breakfast in Bezuidenhout

‘Gasten moeten rekening houden met buren’
In Bezuidenhout zijn tal van
mogelijkheden om tijdelijk te
overnachten. Naast de hotelkamers in
Het Spinnewiel en het NH, zijn er ook
steeds meer particulieren die via een
website als Airbnb logeergelegenheid
aanbieden. En dan zijn er nog de vijf
kamers van Hotel ROC Mondriaan aan
de Koningin Marialaan.
Door Marjon Damen
Het is een leuk extraatje, maar voor het
geld doet ie niet, zegt Christian. Sinds
2009 verhuurt hij via de website Airbnb
een logeerkamer in zijn woning. Daarvoor
heeft hij verschillende redenen: de ruimte
wordt toch niet altijd gebruikt, verhuur
is een goede stok achter de deur om
het huis op orde te houden, en - het
belangrijkste motief - het is vooral gezellig
om mensen te ontvangen.
Altijd voldoende privacy
Christians gasten variëren van toeristen,
zakenmensen en familieleden of vrienden
van wijkbewoners: ‘Laatst logeerde
hier een Engelsman die net opa was
geworden. Hij wilde graag een tijdje in de

Christian mag ook graag een maaltijd voor zijn
gasten bereiden. (Foto’s: Ariane Gordijn)

buurt van zijn kleinzoon, enkele straten
verderop, doorbrengen. Elke ochtend
haalde de andere opa hem op en gingen
ze samen naar hun kleinzoon.’
De gasten hebben hun eigen slaapkamer
en kunnen gebruik maken van de
woonkamer, de keuken en de badkamer
van Christian. ‘Mijn slaapkamer en de
logeerkamer liggen niet naast elkaar en
met ensuite deuren kan de woonkamer
in tweeën worden gedeeld. Zo is er toch
altijd voldoende privacy.’
Vervelende gasten heeft Christian nog

Eduard van der Toolen: ‘We proberen de praktijk zoveel mogelijk na te bootsen, maar de gasten moeten zich wel
realiseren dat het een school is.’

niet gehad. ‘Als mensen zich aanmelden,
check ik ze altijd even op internet. Als ik
het niet vertrouw, ga ik er niet op in.’

standaard tot luxe suite. De prijzen zijn
navenant en lopen uiteen van 44 tot 72
euro per nacht voor twee personen.

Stroopwafels op tafel
Ook Evelien heeft nog nooit vervelende
ervaringen gehad met gasten. Zij
verhuurt sinds april haar parterrewoning
met tuin via Airbnb. Dat doet ze
gemiddeld één keer per maand, als
ze er zelf niet is. Gasten moeten voor
minimaal vijf dagen boeken, omdat
Evelien ook weer niet te veel tijd kwijt
wil zijn aan schoonmaken en de sleutel
overhandigen. ‘Mensen laten het huis tot
nu toe nog altijd netjes achter. Daarnaast
vraag ik uitdrukkelijk om rekening te
houden met de buren, want daar heb ik
een goede relatie mee en ik wil gewoon
geen overlast veroorzaken. Ook dat gaat
goed.’
Eveliens huis heeft oude details die,
volgens haar, toeristen zeer aanspreken.
‘Ik ben heel trots op mijn huis en vind
het fijn om andere mensen daarvan mee
te laten genieten. Ook word ik blij van
de reacties van mensen, bijvoorbeeld
hoe geweldig ze het vinden dat ik
stroopwafels klaar zet of dat ze mijn
fiets mogen lenen. Een Duits stelletje
had zelfs, als bedankje, apfelwein uit
Frankfurt voor me meegenomen.’

Hospitality manager Eduard van der
Toolen benadrukt dat Hotel ROC
Mondriaan een ‘echt’ hotel is. ‘We
proberen zoveel mogelijk de praktijk na te
bootsen, maar de gasten moeten zich wel
realiseren dat het een school is. Omdat
de leerlingen ook andere lessen hebben,
zijn, vergeleken met een regulier hotel,
bijvoorbeeld de in- en uitchecktijden
minder flexibel en kan er maar tot een
bepaalde tijd ontbeten worden. Ook
kun je ’s avonds niet tot heel laat aan
de bar blijven zitten. Om 22.00 uur gaat
de school namelijk dicht, zodat alle
leerlingen nog met het openbaar vervoer
naar huis kunnen.’
Ook in het weekend draait het hotel niet
volledig: ‘Overnachten van vrijdag op
zaterdag kan’, vertelt Van der Toolen,
‘Maar met een ontbijtpakket in plaats
van een regulier ontbijt. Overnachten
van zaterdag op zondag kan niet.’
Desondanks kan hij tevreden vaststellen
dat de vijf kamers van Hotel ROC
Mondriaan vaak allemaal bezet zijn.

Hotel Mondriaan
Voor een niet-alledaagse logeerervaring
zorgt ook Hotel ROC Mondriaan aan
de Koningin Marialaan. De vijf kamers
die worden aangeboden, dienen
als lesmateriaal voor leerlingen van
de afdeling Horeca en variëren van

(Christian en Evelien willen niet met
achternaam en adres in het artikel.
Kijk voor meer informatie op www.
airbnb.com).
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Cursus voor minder-validen

Buurtkroegen in Bezuidenhout

Wegwijs in de RandstadRail

‘Klein verschil tussen De Coligny en Ahoy’

Tot voor kort waagde Huib Esser
zich met zijn scootmobiel niet in de
RandstadRail, maar na een cursus bij
Bezuidenhouter Jules Coenen reist
hij wekelijks van Loosduinen naar
Zoetermeer.

Taverne de Coligny is nog een
ouderwets gezellige bruine buurtkroeg
met tapijtjes op de tafels. Maar dat wil
niet zeggen dat het café niet met zijn
tijd meegaat.
Door Marjon Damen

Door John Hermse

Taverne de Coligny is al meer dan vijftig
jaar gevestigd op de hoek van de 3e
Louise de Colignystraat en de Laan van
NOI. Twee jaar geleden nam de huidige
eigenaar (Ricky Slinger) de zaak over. Hij
verbouwde het café flink maar behield het
karakter, inclusief de tapijtjes op de tafels.
Ook hangt er nog altijd een foto aan de
muur van tante Ko, jarenlang eigenaresse
van de Taverne en een begrip in de buurt.

Coenen is een van de zeventien coaches
die voor de stichting Voorall (voor
Hagenaars met een beperking) mindervaliden wegwijs maakt in de RandstadRail.
Op het perron van de halte Beatrixkwartier
laat Esser op een vrijdagmiddag zien wat
hij heeft opgestoken van Coenen.
Zich op de juiste plaats opstellen
bijvoorbeeld. Als lijn 3 naar Zoetermeer
op het punt staat het station binnen te
komen, rijdt Esser naar de plek op het
perron waar de bestuurder hem kan zien.
Die kan de deur dan voor hem openen.
Zelf kan hij dat ook, maar het is altijd
gemakkelijker als de bestuurder een
helpende hand toesteekt. De een is daarin
wat toeschietelijker dan de ander, heeft
Esser gemerkt in de paar maanden dat hij
nu gebruik maakt van de RandstadRail.
Stuurmanskunsten
Esser reist na de cursus alweer enige
tijd op eigen kracht, maar Coenen laat
natuurlijk niet na hem weer even te
coachen nu hij met zijn cursist herenigd is.
‘Ik ben nog steeds bezig met inparkeren’,
geeft Esser aan. Het is een van de vele
vooral praktische zaken die cursisten
van de Voorall-coaches mee krijgen.
Bij de juiste deur naar binnen rijden,
bijvoorbeeld, zodat ze in het voertuig niet
hoeven te manoeuvreren om weer naar
buiten te komen.
Voor Esser vormt het inparkeren een extra
uitdaging, omdat zijn ruimte beperkt is:
voorop zijn scootmobiel heeft hij een bak

Huib Esser durft dankzij Jules Coenen met de RandstadRail. (Foto: Catching Colors)

laten maken voor zijn boodschappen.
Hard nodig, omdat de boodschappen
achterop zijn voertuig niet veilig zijn voor
dieven. Maar het vraagt wel meer van zijn
stuurmanskunsten.
Esser komt er doorgaans wel uit, al blijkt
tijdens het korte ritje naar LeidschendamVoorburg al op welke obstakels hij kan
stuiten. Van de drie klapstoeltjes in de
ruimte voor gehandicapte reizigers klapt
er eentje niet omhoog, waardoor hij niet
genoeg ruimte heeft voor zijn scootmobiel.
Een keer moest hij een halte verder
reizen dan de bedoeling was, nadat een
bestuurder ten onrechte meende dat hij al
uitgestapt was.
Eigenwijs
Terug op de halte Beatrixkwartier vertelt
Esser dat de cursus van Coenen hem

prima bevallen is. ‘Hij heeft geprobeerd
mij wat wijs te maken’, zegt Esser met een
kwinkslag over zijn coach, die opmerkt
dat zijn voormalige leerling wel eigenwijs
kan zijn, bijvoorbeeld over de handigste
manier om in te parkeren.
Vanaf het perron tuurt Coenen door
het raampje als Esser zich weer heeft
ingescheept voor de terugreis en zijn
plaats in het voertuig weer in moet nemen.
‘Er zit een jongen met een koptelefoon op.
Die hoort hem niet.’ Ook al heeft Esser
zijn cursus al lang achter de rug, Coenen
blijft zijn coach.
Ook geïnteresseerd in een cursus
RandstadRail? Opgeven kan bij Voorall
bel: 070-365 52 88 of e-mail info@
voorall.nl

Beatrixkwartier 2e kantoorlocatie van Nederland
Het Beatrixkwartier in onze wijk is
de op één na beste kantoorlocatie
in Nederland. Dat blijkt uit een
onderzoek dat is uitgevoerd op 232
kantoorlocaties met 11.000 gebouwen
in vijftig gemeenten. Daarbij is
gekeken naar veertig criteria met als
belangrijkste ligging, kwaliteit en markt
& beleid. De Amsterdamse Zuidas
kwam als beste kantoorlocatie uit de
bus.
Na het Beatrixkwartier volgen Amsterdam
Centrum, Rotterdam Centrum en op plaats
vijf Den Haag Centrum. Het onderzoek,
gedaan door Jones Lang LaSalle, werd
op 18 september gepresenteerd tijdens
een symposium in Het Kurhaus in
Scheveningen.
Provast is een van de belangrijkste
ontwikkelaars van het Beatrixkwartier.
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Naar aanleiding van het onderzoek
noemt Martijn Dirks, partner bij Provast,
het op de site van Provast een blijk
van erkenning dat Den Haag als de
tweede kantorenstad van Nederland,
na de Zuidas wordt genoemd. ‘Met het
Beatrixkwartier op de tweede plaats en
Den Haag Centrum op de vijfde plaats
staat Den Haag hoog in deze ranglijst
van de belangrijkste kantorenlocaties
in Nederland. Het is leuk om te zien
dat ons lange termijn perspectief en de
kwaliteitsvisie voor de binnenstedelijke
ontwikkeling van het Beatrixkwartier, ons
geesteskind, daarmee beloond wordt. In
dit gebied, dat mag worden gezien als het
Central Business District van Den Haag,
is in 15 jaar tijd zo’n 600 miljoen euro
geïnvesteerd.’
Zie voor meer info
www.bezuidenhout.nl

‘Iedereen voelt zich hier thuis’
Zeven dagen in de week zijn ze vanaf
16.00 uur geopend. Op een middag als
het café net open is, praat ik met barman
Robert Moeselin: ‘Er komen hier veel
vaste klanten: buurtbewoners maar ook
mensen van de kantoren in de omgeving.
We zijn een echte buurtkroeg. Zo divers
als de buurt is, zo verschillend zijn ook
onze klanten. Die kunnen in een woning
van acht ton wonen maar ook in een pand
waar kamers worden verhuurd. Iedereen
voelt zich hier thuis. Op vrijdag en
zaterdag hebben we een jong publiek, dat
daarna nog doorgaat in de stad.’
Aan de bar of aan de tafels kunnen
klanten oud-Hollandse spelletjes spelen,
kaarten of dobbelen. Dat gezellig samen
iets doen, is voor Moeselin een van de

Robert Moeselin: ‘Zo divers als de buurt is, zo verschillend zijn ook onze klanten.’ (Foto: Catching Colors)

redenen waarom hij op zijn vrije dagen
ook nog graag even langs komt. ‘Het
leuke van in een kroeg werken, is dat je
werkt met mensen die een leuke tijd willen
hebben. Maar ze kunnen hier ook hun
problemen kwijt, hoor’, voegt hij er meteen
aan toe.
Wolter Kroes
In Taverne de Coligny kunnen niet alleen
verjaardagen, afscheidsborrels en jubilea
worden gevierd. Een bedrijf uit de buurt
organiseert er zelf eens in de zes weken
een quiz-avond voor het personeel.
Zo nu en dan organiseert Taverne de

Coligny zelf ook evenementen, zoals een
Hollandse avond met artiesten als Django
Wagner en Wesley Ponsen (ga naar www.
coligny.nl/Agenda voor het filmpje). ‘Ook
Wolter Kroes is hier geweest. En daar zijn
we heel trots op. Nee, het verschil tussen
De Coligny en Ahoy is niet zo groot’, lacht
Moeselin.
In deze serie verschenen eerder
artikelen over De Bierelier, Verborgen
Gebreken, Pan, Bar Club 188, Animo
en Rio Deux. U kunt de artikelen (en
alle edities van Bezuidenhout Nieuws)
vinden op www.bezuidenhout.nl.

Boetes in het Haagse Bos
In het verleden konden fietsers gewoon
gebruik maken van de wandelpaden
in het Haagse Bos. Sinds dit voorjaar
controleert Staatsbosbeheer strenger
op het fietsgebruik en loslopende
honden. Word je nu aangehouden, dan
kost dat 30 euro.
Door Ellie Melis
Peter van Osch, beheerder van
het Haagse Bos, legt uit waarom
Staatsbosbeheer kiest voor het uitdelen
van boetes en fietsers geen gebruik
meer wil laten maken van alle paden in
het bos. ‘Van het Haagse Bos maken
jaarlijks maar liefst twee miljoen fietsers,
wandelaars en hardlopers gebruik. Om
dat optimaal en veilig te laten gebeuren,
heeft Staatsbosbeheer er verschillende
wandel- en fietspaden aangelegd. In
de eerste maanden van dit jaar zijn bij
Staatsbosheer echter vijftig klachten
binnengekomen over loslopende honden,
fietsers op wandelpaden en verbale
agressie. Dat was genoeg reden voor
Staatsbosbeheer om samen met de politie

en de gemeente te gaan controleren op
fietsgebruik - en het uitlaten van honden
- en bij overtreding een boete uit te
schrijven.’
Gebruikersgroep
Van Osch voegt eraan toe dat het beleid
om boetes uit te delen, is afgestemd
met de gebruikersgroep van het Haagse
Bos. ‘In deze groep zitten veertien
vertegenwoordigers van instanties en
gebruikers, zoals hondeneigenaren.
Samen zijn zij van mening dat er
voldoende fietspaden en alternatieven
zijn om je door het bos te verplaatsen.
Het beleid lijkt te werken: er zijn minder
fietsers op de wandelpaden en er lopen
meer honden aan de lijn. Ook krijgen we
positieve reacties.’
Jammer
Een belangrijke oorzaak van de
fietsovertredingen in het Haagse
Bos is dat er komende van de
Bezuidenhoutseweg naar de
Benoordenhoutseweg geen fietspad
door het bos loopt en fietsers dus via

Ineke Seriese: ‘Het boetebeleid is jammer maar
begrijpelijk.’ (Foto: Catching Colors)

wandelpaden hun weg zoeken. De vele
fietsers die dagelijks gebruik maken
van deze route zullen voortaan om het
bos heen moeten fietsen en kunnen
dus niet meer genieten van de frisse,
ontspannende lucht in het bos.
Ineke Seriese, een frequente gebruiker
van het bos, vindt het jammer dat er een
strenger beleid wordt gevoerd. ‘Het is
heerlijk om door het bos te fietsen, maar
ik begrijp ook dat dit beleid dient ter
bescherming van kleine kinderen.’
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Slagerij Ammerlaan bestaat 90 jaar

Te druk voor een jubileum
Stap je de winkel van slagerij
Ammerlaan binnen, dan zie je het
gelijk: kwaliteit en vakmanschap staan
hier hoog in het vaandel. Twee muren
hangen bijna vol met oorkondes en
onderscheidingen en midden op de
toonbank prijkt een enorme beker:
Nederlands Kampioen Traiteurslager
2005. Dit jaar bestaat de zaak 90 jaar.
Door Mark Hoogland

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

6 minuten zone redt levens
Het Buurt Preventie Team
Bezuidenhout wil in Bezuidenhout een
6 minuten zone realiseren. Binnen een
dergelijk gebied kan binnen 6 minuten
iemand met een hartstilstand worden
geholpen.
Per week worden 300 Nederlanders
buiten een ziekenhuis getroffen door een
hartstilstand.
In die gevallen is snelle hulp van
levensbelang. De 36 vrijwilligers van
het Buurt Preventie Team Bezuidenhout
hebben daartoe onder meer een opleiding
reanimeren en defibrilleren gevolgd. Deze
cursus wordt jaarlijks herhaald.
Defibrilleren is het toedienen van een
uitwendige elektrische schok om het
hart opnieuw aan de gang te krijgen.

Dat gebeurt met een apparaat genaamd
Automatische Externe Defibrillator (AED).
Om een leven te kunnen redden moet
zo’n AED binnen 6 minuten voorhanden
zijn.

zijn van een geldig diploma Reanimatie
en AED op zich te melden.
Dat kan bij het secretariaat van
het buurtpreventieteam: j.los.bpt.
bezuidenhout@gmail.com

Het buurtpreventieteam wil in de wijk
6 minuten zones opzetten. Om dat te
realiseren wil ze inventariseren waar
in de wijk AED-apparatuur aanwezig is
en welke bewoners AED-gediplomeerd
zijn. Op die manier zou een systeem als
AED Alert ook in Bezuidenhout in gebruik
kunnen worden genomen.

Meer informatie vindt u op de website
www.6minutenzone.nl

Oproep
Het buurtpreventieteam roept dan ook alle
bedrijven en instanties in Bezuidenhout
die beschikken over een of meer AEDapparaten en bewoners die in het bezit

Terry Grondsma en Ella Ammerlaan
runnen de slagerij al 32 jaar. Ze hebben
het zo druk met de zaak dat ze niet eens
tijd hebben gehad om stil te staan bij
het jubileum. Afgelopen 7 juli was het
90 jaar geleden dat de grootvader van
Ella in het huidige, maar destijds net
nieuw opgeleverde pand in de Johan van
Hoornstraat zijn slagerij begon. ‘Mijn opa
kwam uit een bakkersfamilie en toen zijn
broer de bakkerij overnam, wilde hij iets
anders beginnen. Dat werd een slagerij’,
vertelt Ella.
Later nam de vader van Ella de zaak over.
Toen die echter gezondheidsproblemen
kreeg, vroeg hij zijn dochter en
schoonzoon Terry om de zaak over te
nemen. Dat was slechts gedeeltelijk
een logische vraag. Want Terry komt
dan wel uit een slagersfamilie en had
een slagersvakopleiding gevolgd, maar
werkte toen niet in het slagersvak, en
Ella was net klaar met haar studie sociale
geografie. ‘Uiteindelijk zeiden we toch ‘ja’,
en daar hebben we nooit spijt gehad.’

voor het echtpaar. ’s Morgens om 6.00
uur beginnen ze al met het klaarmaken
van de maaltijdschotels. De kip stroganoff,
de rauwe andijviestamppot en de hachee
zijn ware hits in de buurt, en allemaal
naar eigen recept. ‘Vorig jaar nog heeft
een vakjury de door Ella bedachte
Napolitaanse pastaschotel, bekroond
met een eerste prijs’, meldt Terry trots.
Het is bijna overbodig te zeggen dat veel
producten, van de saucijzenbroodjes
tot en met de rollades en straks de
rookworsten, door Terry zelf worden
geproduceerd.

Eerste prijs
Werkweken van 70 uur zijn heel normaal

Ondanks de economische crisis en het
winkelgemak van supermarkten in de

Ella Ammerlaan en Terry Grondsma runnen de slagerij al 32 jaar. (Foto: Catching Colors)

buurt, houdt slagerij Ammerlaan zich
heel goed staande. ‘De kwaliteit van
het vlees samen met een buurt met
veel hoogopgeleiden maken dat wij
ons niet druk hoeven te maken over
klanten’, klinkt het zelfverzekerd. Maken
zij zich ondertussen dan wel zorgen om
een mogelijke opvolging? Terry: ‘Nog
eens 32 jaar in de zaak blijven werken,
dat gaan wij niet doen en van onze
kinderen hoeven we dat ook niet te
verwachten, want die hebben andere
toekomstplannen. Maar nee, over de
opvolging maken we ons niet druk. Het
enige wat ik mij wel eens afvraag is waar
ik, als we ooit gestopt zijn, die lekkere
zelfgemaakte rookworsten kan kopen.’

Uitgaansgroep voor senioren

‘We bieden iets waar mensen naartoe kunnen leven’
Henk en Anny Weijers zijn de motor
achter de Uitgaansgroep voor
senioren. Al 15 jaar organiseren
ze vol enthousiasme en met
passie activiteiten voor oudere
buurtbewoners. ‘Mensen kijken er vaak
de hele maand naar uit om weer een
avond gezellig met elkaar te kunnen
zijn.’
Door Petra van der Vlugt
De Uitgaansgroep voor senioren telt
ongeveer 140 leden. De gemiddelde
leeftijd is 84 jaar. Het oudste lid is 98
jaar. ‘Bij onze activiteiten houden we er
rekening mee dat ook mensen van hoge
leeftijd mee kunnen doen. Maar deelname
is altijd vrijblijvend. Bij ons is het vrijheid,
blijheid’, zegt Henk Weijers. Samen met
zijn vrouw Anny en Josephine (Joep)
Winkels bedenkt, organiseert en verzorgt
hij de activiteiten. Daarbij worden ze
bijgestaan door een schoondochter en
een kleindochter van Henk en Anny en
twee vrijwilligers, die ook lid zijn van de
Uitgaansgroep.

‘Iedere eerste zondag van de maand
is er een gezamenlijke maaltijd in het
zorgcentrum aan de Bezuidenhoutseweg’,
geeft Anny een voorbeeld van de
activiteiten die de Uitgaansgroep
organiseert. ‘Mensen kijken daar soms de
hele maand naar uit. Ze voelen zich thuis,
in dat gezelschap, zijn iemand, hebben
het leuk met elkaar. Sommigen gaan er
zelfs speciaal voor naar de kapper en
kleden zich extra mooi aan. Zo mooi om
te zien.’
Room met rum
Andere vaste activiteiten zijn het
maandelijks optreden van een koor of
mensen met een bijzonder verhaal.
‘Een van onze vaste sprekers is een
archeologe met een stem als een klok,
waarbij niemand in slaap valt hoor’,
lacht Henk. Tijdens zo’n middag horen
een kopje koffie met wat lekkers en na
afloop een drankje en hapje er natuurlijk
bij. Anny: ‘Je probeert de mensen iets te
bieden waar ze naartoe kunnen leven,
waardoor ze weer een of twee weken
vooruit kunnen.’

Vijf tot zes keer per jaar gaat de
Uitgaansgroep met de bus op stap.
Bijvoorbeeld voor een bezoek aan de
Zaanse Schans, een cactusoase in
Ruurlo, of een kaasboerderij. En tijdens de
feestdagen is er bijvoorbeeld de jaarlijkse
chocolademiddag, met warme chocomel,
room en rum!
Aan animo geen gebrek. ‘We hebben
altijd een volle bak’, verzekert Anny. ‘En
wij vinden het gewoon heel fijn om te
doen. Je krijgt er zoveel voor terug. Na
zo’n busdag blijft de telefoon soms dagen
rinkelen van mensen die ons nog eens
extra willen bedanken. Dit werk geeft
zoveel voldoening.’
Sinds 1 september is de Uitgaansgroep
formeel een werkgroep die valt onder het
wijkberaad. ‘Dat was een bijzondere dag
voor ons’, zegt Henk. ‘Want het geeft aan
dat de gemeente groot belang hecht aan
waar we voor staan.’
Meer weten over de Uitgaansgroep
voor senioren of lid worden? Bel Henk
of Anny Weijers via 070-220 1406.

