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Is ie mooi of is ie mooi?
Met trots presenteren we u het eerste
nummer van Bezuidenhout Nieuws in
een totaal nieuwe vormgeving. Zelfs
eerder dan eerder aangekondigd. Maar
de vingers van Leo Leeflang, onze vormgever, jeukten zo, dat langer uitstel geen
optie was.
De redactie is zeer blij met het resultaat.
Onze ambitie is om ook in kleur te verschijnen. Kijk op www.bezuidenhout.nl
onder de knop wijkkrant hoe dat eruit
ziet. Bij deze roepen we dan ook de ondernemers in de wijk op te ervaren hoe
goed de krant gelezen wordt, door eens
te adverteren.

Spaarwaterveld, the make over

‘Hoe zit het met de hangouderen?’
Een picknicktafel, een terras, speelvoorzieningen voor jong en oud, en natuurlijk nog
altijd een groot grasveld in het midden. Het Spaarwaterveld aan de Theresiastraat blijft
een sport- en speelterrein voor alle inwoners van Bezuidenhout, maar komt er de
komende jaren anders uit te zien.
Op de algemene
bewonersavond op
12 november konden
Bezuidenhouters
hun zegje doen over
het nieuwe Spaarwaterveld.
(Foto: Fred Geelen)

Natuurlijk zijn we zeer benieuwd wat u,
als lezer, van het nieuwe uiterlijk van de
krant vindt. Stuur uw reacties naar
bezuidenhoutnieuws@gmail.com.
Verder maken we van de gelegenheid
gebruik om alle lezers van Bezuidenhout
Nieuws prettige kerstdagen en een
gelukkig 2013 te wensen.

Nieuwjaarsreceptie Wijkberaad
Het Wijkberaad Bezuidenhout nodigt
alle bewoners van de wijk uit voor haar
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze vindt
plaats op 14 januari a.s. van 18.00-20.00
uur in het Wijk- & Dienstencentrum
Johannes Camphuysstraat 25.

Huis verkopen?
De nieuwe makelaar in het Bezuidenhout

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

december 2012

Bezuidenhouters krijgen de kans om hun
zegje te doen over het nieuwe Spaarwaterveld, onder meer op de algemene bewonersavond die het Wijkberaad op
12 november belegde. Landschapsarchitect
Jan Verburg van de gemeente Den Haag
presenteerde er een eerste schets die hij
maakte van het nieuwe Spaarwaterveld.
Hete hangijzers
Een terras met wifi en een kopje koffie,
mooie nieuwe klimrekken of een basketbalveld dat een paar meter verschuift, bleken die avond niet de heetste hangijzers.
Maar het eerste punt dat Verburg aansneed, maakte de tongen wel los: de hoge
hekken rond het veld en het ‘overgekookte’
groen. Van buitenaf wekt het de indruk
dat het veld, in de woorden van Verburg,
‘een privé-achtige voorziening’ is die kan
worden afgesloten, terwijl het juist de bedoeling is dat iedereen er welkom is.
Verburg verwees naar de speelweide aan
de Vlaskamp, even verderop tussen Bezuidenhout en Mariahoeve. Daar is geen hek
te bekennen. De open inrichting van het
terrein nodigt iedere voorbijganger uit de

weide op te lopen. Vanuit de zaal haakte
Yorick Prinzen, lid van het Wijkberaad,
daarop in door te pleiten voor het weghalen van de hekken aan de kant van Theresiastraat.
Maar bij de moeders in de zaal viel dat niet
in goede aarde. Die willen op het Spaarwaterveld hun jonge kinderen laten spelen
zonder er bang voor hoeven te zijn dat hun
kroost zomaar de drukke Theresiastraat op
holt. Aan die kant zijn er nu maar twee uitgangen die ze in de gaten hoeven te houden. Het hek in de hoek aan de achterkant
is dicht zodat daar ook geen kinderen kunnen ontsnappen.
‘Niet te netjes’
Verburg stelde dat daar een automatisch
sluitend hek de oplossing kan zijn. Om
hekken te behouden en het veld toch opener te maken, zou de omheining zo kunnen worden gemaakt dat voorbijgangers
er gemakkelijk in kunnen kijken. Lagere
hekken dus, of hekken met een soort raam
erin.
Dat zou, samen met beter onderhouden
beplanting, het Spaarwaterveld meer het
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aanzien van de publieke ruimte kunnen
geven die het ook is. Vanuit de zaal klonk
de oproep het allemaal niet te netjes te
maken en het veld niet te besloten te houden. De spreker reageerde op de angst
voor hangjongeren die bezit zouden kunnen nemen van het Spaarwaterveld als het
te weinig hek zou krijgen.
Geen overbodige luxe voerde een bewoonster van de Johannes Camphuijsstraat aan,
want met de lage hekjes rond het speeltuintje achter het wijkcentrum is het lastig
om de jongeren die daar overlast veroorzaken weg te houden.
Hangouderen
‘Hoe zit het met de hangouderen?’ riep
een van de oudere buurtbewoners in de
zaal grappend. Maar het punt dat hij
maakte, is serieus: hoe zit het met, naast
alle aandacht voor de kleintjes en ook voor
de iets oudere kinderen, met voorzieningen voor de ouderen? Verburg wist ze gerust te stellen: op de picknickplaats en
zitjes die hij aan de westkant heeft getekend, zullen zij zeker hun plekje kunnen
vinden. De buurtbewoonster die elk najaar
in haar woning aan de Theresiastraat
peren tegen de ramen krijgt, kan ook op-

Het nieuwe Spaarwaterveld
ontmoetingsplek met spel, sport en cultuur voor jong en oud in Bezuidenhout’.
Dat kan met een podium voor culturele
activiteiten, picknickplekken en betere
speelplaatsen voor jongere en oudere
kinderen. Ook komen er hoogteverschillen, meer afwisselend groen, een toiletvoorziening en een terrasje met koffie en
thee. In de winter zou er zelfs een ijsbaan
kunnen komen.

De schets die de gemeente Den Haag
heeft gemaakt van het nieuwe Spaarwaterveld, wordt nu voorgelegd aan de
buurt. Uitgangspunt is ‘centrale groene

Het sportveld blijft grotendeels zoals het
is, maar door bomen te verplaatsen kunnen de bezoekers beter kiezen voor een
plekje in de zon of in de schaduw.
De opknapbeurt van het Spaarwaterveld
kost zes tot zeven ton. Dit geld is niet in
een keer beschikbaar. Daardoor duurt de
gedaanteverwisseling van het veld een
paar jaar.

gelucht adem halen. ‘De goede bomen blijven en worden aangevuld met nieuwe
bloesembomen’, valt er te lezen in de plannen . Daarachter staat tussen haakjes:
‘geen peren’.

Ook reageren op het ontwerp? Stuur een
e-mail naar wijkberaadbezuidenhout
@gmail.com. Meer informatie op:
www.bezuidenhout.nl/Index2.asp?m=00
0422.
Door John Hermse

Een volledige make-over van uw huis? Laat dat maar aan ons over!
%FTGFFSFOVJUTUSBMJOHWBOVXIVJTXPSEUOJFUBMMFFOCFQBBMEEPPSEFJOSJDIUJOH NBBSWPPSBMEPPSEFTUPGGFSJOH%VTXBUMJHUFSPQEFWMPFS WPPS
XFMLFSBBNEFDPSBUJFIFFGUVHFLP[FO IFFGUVXFMPGHFFOHPSEJKOFOFOXBUIFFGUVNFUEFNVSFOHFEBBO /JFUBMMFFOEFHFLP[FOLMFVSFO 
NBBSPPLEFNBUFSJBMFO[JKOWBOHSPPUCFMBOH)FUNBLFOWBOEFKVJTUFLFV[FJTEBOPPLOJFUFFOWPVEJHFOQSPGFTTJPOFFMBEWJFTFOWBLLVOEJHF
BGXFSLJOH[JKOEBOPPLPOPOUCFFSMJKL%FDP)PNF#SJFE¹JTBMKBSFOMBOHEFTQFDJBMJTUJOVXPNHFWJOHPQIFUHFCJFEWBOWFSG CFIBOH 
SBBNEFDPSBUJF HPSEJKOTUPGGFO [POXFSJOHFOWMPFSCFEFLLJOH

Verf

Behang

Raamdecoratie

Gordijnen

Vloerbedekking

Buitenzonwering

Wij kunnen voor u op vakkundige wijze: TUPGGFSFOtTDIJMEFSFOtCFIBOHFOtJONFUFOFONPOUFSFO

Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag
Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl
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Buurtpreventieteam

‘Het is een veilige wijk en dat willen we zo houden’
Het Buurtpreventieteam Bezuidenhout heeft de publieksprijs van de Haagse Hulde 2012 gewonnen, met
46 procent van de stemmen. Het team ontving de jaarlijkse prijs voor vernieuwend vrijwilligersbeleid op
23 november. Hulde dus voor de ongeveer 40 vrijwilligers die sinds februari op wisselende tijden in onze wijk
surveilleren. Bezuidenhout Nieuws liep een avond mee.

Het is 23:00 uur, het regent en er staat
veel wind. Samen met Jan Overduin, Josine
Croin en Rudolph Francis, die vanavond
één van de Buurtpreventieteams vormen,
lopen we naar het volkstuincomplex. ‘We
hebben hier eens een paar mannen betrapt die in een huisje hadden ingebroken
en daar wilden overnachten´, voert Jan
Overduin de spanning op. ´Toen hebben
we de politie ingeschakeld en die heeft de
mannen meegenomen.‘
Onderweg naar de volkstuinen let het
team op onverlichte portieken. Daar doen
ze een flyer in de brievenbus om de bewoners erop te attenderen dat goede verlichting inbrekers afschrikt. Naast veiligheid
wordt er ook op leefbaarheid gelet. ‘Kapot
straatmeubilair, kapotte verlichting en
graffiti geven we door aan de gemeente.
Meestal reageert de gemeente snel en
wordt het hersteld.’ ‘We zijn bewoners
voor bewoners, geen verlengstuk van de
politie´, voegt Josine Croin eraan toe. ´We
wijzen mensen er bijvoorbeeld op dat hun
fietsverlichting defect is.’
Beslagen ramen
Voordat we vanavond op pad zijn gegaan,
was er een ´briefing´ in het wijkcentrum.
Tijdens de briefing vertellen de surveillanten wat ze eerder hebben meegemaakt en
wordt besproken waarop moet worden
gelet. Zo nam Berry du Burck op zijn laatste ronde een verdachte auto waar en ging
kijken: ‘Beslagen ramen, plotselinge paniek
in de auto en blote lichaamsdelen. Dat
soort dingen maak je dus ook mee’, lacht
hij. Anderen verheugen zich al op de terugkeer na de late ronde want dan zorgt Will
Wilhelmy Damsté voor soep. Dat waarderen de vrijwilligers. ‘Ik krijg hier beter te
eten dan thuis’, bekent er een.
Wilhelmy Damsté bemant vanavond de
vaste post in het wijkcentrum. Vanuit die
post wordt contact gehouden met de surveillanten en de politie. Ze vertelt dat er op

een avond meestal vier teams van twee of
drie personen op pad gaan. ´Dat gebeurt
op wisselende tijden, zodat het voor
kwaadwillenden niet te voorspellen is
wanneer wij lopen. Via internet kunnen de
surveillanten aangeven wanneer ze mee
willen lopen. Sommige vrijwilligers komen
drie keer in de week, anderen één keer per
maand.’ Den Haag telt inmiddels ongeveer
40 buurtpreventieteams. Over het
waarom van zo´n team in Bezuidenhout,
zegt Wilhelmy Damsté: ´Het Wijkberaad
wilde graag zo´n team, omdat het de kans
vergroot dat inbrekers uitwijken naar wijken waar zo´n team nog niet bestaat.
Want Bezuidenhout is een veilige wijk en
dat willen we graag zo houden.’
Goed voorbereid
Het buurtpreventieteam is zoals gezegd
geen verlengstuk van de politie, maar
heeft wel nauw contact met de wijkagent.
Zo worden de rondes bijvoorbeeld aan- en
afgemeld bij bureau Overbosch.
Natuurlijk worden de vrijwilligers goed op
hun taken voorbereid. Ze beschikken over
een dik handboek waarin staat hoe alles
werkt en waar ze rekening mee moeten

Een avondje stappen met het Buurtpreventieteam: v.l.n.r. Rudolph Francis, Jan Overduin en
Josine Croin: ‘We zijn bewoners voor
bewoners, geen verlengstuk van de politie´
(Foto: Ariane Gordijn).

houden en krijgen als ze op pad gaan een
polo, jas, zaklamp, mobieltje en camera
mee. Binnenkort volgen bovendien cursussen EHBO en ‘weerbaarheid en omgaan
met agressie’. Reanimeren kunnen alle vrijwilligers van het team. Als iemand in de
wijk een hartstilstand heeft, krijgen de
buurtpreventieteamleden een sms’je. Wie
in de buurt is, gaat erheen. Bovendien zijn
alle surveillanten aangemeld bij Burgernet.nl. ‘Ook andere wijkbewoners kunnen
zich daarbij aanmelden´, vertelt Wilhelmy
Damsté. ´En dat is heel belangrijk´, stelt
ze: ´Wanneer in de buurt een inbraak of
overval plaatsvindt en er een signalement
van de dader(s) is, wordt dit via de mobiele
telefoon verspreid zodat iedereen die is
aangesloten bij Burgernet kan uitkijken
naar de betreffende persoon. Hoe groter
het netwerk, hoe groter de pakkans.’

Door Marjon Damen
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ADVERTENTIES

nummer 32 - juni 2012

zo 16 december 13.30 & 15.30 uur

di 25 december 14.00 uur

zo 30 december 14.30 uur

Thomas de
Stoomlocomotief
Thomas en de Schat!

Don KosakenChor
A Russian Romance

Sint-Petersburg Ballet
Sleeping Beauty

di 25 december 14.00 uur

wo 2 januari 2012 20.15 uur

Musica ad Rhenum &
Stephanie True
Kerstconcert

Soweto Gospel Choir

(3+)

zo 16 december 14.30 uur

Wishful Singing

za 5 januari 2012 20.15 uur
wo 19 t/m za 22 december 20.00 uur

NDT 1
Programma III

wo 26 t/m za 29 december
diverse tijden

DeDDDD
De Notenkraker

Het Ballet van
de Staatsopera
van Tatarstan
Het Zwanenmeer

(5+)
vr 21 december 20.15 uur &
zo 23 december 14.15 uur

Residentie Orkest
Weihnachtsoratorium

informatie & kaarten
070 88 00 333
www.philipszaal.nl / www.ldt.nl
@TheaterDenHaag
aanhetspuiplein
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Buurtkroegen in Bezuidenhout

'Tegenwoordig zijn we open zolang er volk is'
Café Locus heeft sinds kort een nieuwe eigenaar en een nieuw elan. Gerard Blokpoel (66)
had al jaren de ambitie om de zaak over te nemen. De barkrukken zijn door nieuwe
vervangen, maar verder is Locus ‘gewoon een gezellig café’ gebleven.
Door de witte gevel met reclame van een
bekend colamerk lijkt café Locus op de
hoek van De Sillestraat en de Theresiastraat van buiten meer op een cafetaria
dan een kroeg. Maar eenmaal binnen, is er
geen twijfel meer mogelijk: dit is een onvervalst en gezellig bruincafé. Aan de
muur hangen foto’s van vaste klanten,
achter de bar staan drie boeddhabeelden
in het gelid, en in het deel waar de gokkasten flikkeren, kijkt Marilyn Monroe van
verschillende kanten toe. Gekleed in een
felblauw poloshirt - met de naam van zijn
zaak erop - tapt Gerard Blokpoel biertjes
voor zijn klanten. Daarna gaat hij er eens
goed voor zitten om zijn verhaal te vertellen. Op de achtergrond klinkt rustige
gouwe ouwe muziek.
Trillen in bed
Kort nadat Blokpoel een flink bedrag had
gewonnen in weekloterij Dayzers, belde de
exploitant van Locus hem op. Die zocht
een nieuwe uitbater voor het café. ‘Ik had
er als vaste klant al vaak geholpen en nu
vroeg hij me of ik het wilde overnemen.’
Blokpoel, die voor zijn pensionering stukadoor was, bekent dat hij daar ‘al jaren op
zat te azen', maar ook dat hij, nadat de
deal beklonken was, 's nachts lag te trillen
in zijn bed: ‘Waar ben ik aan begonnen?’

Het weerhield hem er niet van om meteen
een en ander te veranderen. Hij kocht
nieuwe barkrukken, een andere koffiemachine en een nieuw digitaal kassasysteem.
‘Buiten wil ik nog luifeltjes ophangen, dat
ziet er leuker uit.’ Ook de openingstijden
wijzigden. ‘Het was al jaren de gewoonte
om 's avonds om 19.00 uur te sluiten. Dat
heb ik veranderd. We hanteren nu gewone
café-uren.’ Wat is gebleven is zijn ‘goede
vriend’ Rob, die elke maandag trouw de
gokkasten onderhoudt.
Hulp in de zaak is er onder meer van doch-

Gerard Blokpoel, met naast hem schoonzoon
Martin: ‘Locus is gewoon een gezellig café, niet
van dat hypermoderne’ (Foto: Fred Geelen).

ter Marjolein (31) en schoonzoon Martin
(30). Die staan Blokpoel bij achter de bar,
maar ook met klusjes, de inrichting en ICTzaken. Zo heeft Martin een Facebook-pagina voor de kroeg gemaakt en bouwt hij
op dit moment een website.
Ooit zat er in het pand een knopenwinkel
en daarna een melkwinkel. Nu is het al
weer vele jaren café Locus. ‘Ik heb er nog
even aan gedacht om de naam te veranderen in 'café De Kale Koppen', toen me opviel dat veel van de vaste klanten weinig
haar op hun hoofd hebben’, grapt Blokpoel. Vooralsnog blijft de naam hetzelfde.
En de sfeer wil Blokpoel ook graag behouden. ‘Gewoon een gezellig café, niet van
dat hypermoderne.’
In deze serie verschenen eerder artikelen
over café Verborgen Gebreken, café Pan,
Bar Club 188, café Animo, café Rio Deux,
café De Bierelier en Taverne De Coligny.
U kunt de artikelen (en alle edities van
Bezuidenhout Nieuws) vinden op
www.bezuidenhout.nl
Door Arnoud Willemsen
5

3

2

1
Dulang Indonesische Lekkernijen

Turks Restaurant Harput

La Cantina di Pierino (Italiaans)

Theresiastraat 286, www.dulang.nl, 2202506
Open: ma t/m za
Voor-/hoofdgerecht vanaf: 2,25/11,95
Specialiteit: overheerlijke Indonesische
gerechten ‘Sfeervol, verfijnd,
IENS Topper 2012, gastvrij’

Theresiastraat 208, www.harput.nl, 3852287
Open: wo t/m ma
Voor-/hoofdgerecht vanaf: 4,50/15,50
Specialiteit: Harput Speciaal Grill
‘Lekker eten in huiselijke sfeer’

Theresiastraat 18A, 7535059
Open: ma t/m za
Voor-/hoofdgerecht vanaf: 6,50/10,50
Specialiteit: wisselend dagmenu
‘Kwaliteit, gezellig, goede wijn en muziek’

24
Restaurant NHube (Spaans/Nederlands)
Prinses Margrietplantsoen 100 (NH-Hoteles),
www.nh-hotels.com, 3812345
Open: ma t/m zo; met kerst
Speciaal kerstmenu: nee
Voor-/hoofdgerecht vanaf: 9,50/17,50
Specialiteit: Penne Catalaans gehakt
‘Huiselijk, ongedwongen, ontbijt, lunch, diner’

23
Pan (Mediterraans/Internationaal)
2e Louise de Colignystraat 53, www.cafepan.nl,
3814014 Open: ma t/m za
Voor-/hoofdgerecht vanaf: 6,00/13,00
Specialiteit: Wisselende specialiteiten: nu konijn
met citroenthijm-mosterdjus
‘Betaalbare gerechten met liefde bereid, terras’

22
Restaurant India Glory (Indiaas)
2e Louise de Colignystraat 24,
www.indiaglory.nl, 3858661
Open: ma t/m zo; met kerst
Speciaal kerstmenu: ja
Voor-/hoofdgerecht vanaf: 3,50/12,00
Specialiteit: Tandoorigrill

Een culinaire wereldreis
door Bezuidenhout

21
Sensation (Surinaams)

Bezuidenhout is rijk is aan meer dan 20 restaurants met keukens van
over heel de wereld. Met dit overzicht nemen we u mee op een culinaire wereldreis door de wijk en geven we u een voorproefje van wat er
op culinair gebied allemaal te genieten valt. Laat u verrassen en waan u
in Italië, Indonesië, Frankrijk, Turkije, India, Griekenland, Egypte,
Suriname, Japan of Spanje.

Laan van Nieuw Oost-Indië 279, www.rotirol.nl,
3040140
Open: ma t/m zo; met kerst
Speciaal kerstmenu: nee
Voor-/hoofdgerecht vanaf: n.v.t./8,00
Specialiteit: Rotigerechten ‘Elke dag vers eten’

20

En voor straks: eet smakelijk.

Het Spinnewiel

Tekst Petra van der Vlugt, plattegrond Ariane Gordijn

(Bistro/Frans georiënteerd)
Laan van Nieuw Oost-Indië 279,
www.hetspinnewiel.com, 3859546
Open: wo t/m zo
Voor-/hoofdgerecht vanaf: 4,50/14,50
Specialiteit: Carpaccio/uiensoep
‘Gezellig’

19
Restaurant ‘Hashi’
(Chinees, Japans, Indisch, Surinaams)
Laan van Nieuw Oost-Indië 279, 3838994
Open: ma t/m zo; met kerst
Speciaal kerstmenu: ja
All you can eat met drank voor 29,95
Specialiteit: Chinees, Japans ‘Onbeperkt
genieten, lekker gezond en goedkoop’

6
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Lunch en Grill Kameel (Shoarma)

It’s Greek to Me! (Grieks)

Pizzeria Taormina (Italiaans)

Laan van Nieuw Oost-Indië 286, 3477257
Open: ma t/m zo; met kerst
Speciaal kerstmenu: nee
Voor-/hoofdgerecht vanaf: n.v.t./8,50
Specialiteit: Mixed schotels
‘Fantastische knoflooksaus en kipshoarma’

Laan van Nieuw Oost-Indië 276,
www.itsgreektome.nl, 3858099
Open: ma t/m zo; 26 december
Voor-/hoofdgerecht vanaf: 2,50/10,75
Specialiteit: Bifteki-schotel (gekruid gehakt
gevuld met fetakaas) ‘Verse producten,
kwaliteit, authentiek, gastvrij’

Stuyvesantstraat 33, www.pizzeriataormina.nl,
3351109
Open: di t/m zo
Voor-/hoofdgerecht vanaf: 5,00/15,00
Specialiteit: Pizza Salsiccia
‘Echt Italiaans, verse ingrediënten, gastvrij’
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Restaurant Bij Mauce (Eetcafé)

Indonesisch Restaurant Sarinandé

Restaurant Het Pleidooi (Frans)

Theresiastraat 14,
www.bijmauce.nl, 3355144
Open: ma t/m za
Voor-/hoofdgerecht vanaf: 4,00/10,50

Adelheidstraat 53, www.sarinande.nl, 3856358
Open: ma t/m za
Voor-/hoofdgerecht vanaf: 2,00/8,00
Specialiteit: Kip-, varkens- en lamssaté
‘Midden-Javaanse en vegetarische
specialiteiten’

Adelheidstraat 87A, www.hetpleidooi.nl,
3470965 Open: ma t/m vr
Voor-/hoofdgerecht vanaf: 6,50/15,75
Specialiteit: Hertenbiefstukjes met cranberrysaus, seizoensgebonden maandmenu à 29,95
‘Kwaliteit in sfeervolle omgeving’

7
Restaurant La Viña
(Frans/Mediterraans)
Theresiastraat 39, www.lavina.nl, 3855883
Open: ma t/m vr
Voor-/hoofdgerecht vanaf: 6,00/16,00
Specialiteit: In herfst wild (zoveel mogelijk uit
eigen jacht), in zomer mediterraans
‘Verkozen tot IENS Topper 2013’

8
Restaurant ONZ (Internationaal)
Theresiastraat 37, www.onzrestaurant.nl,
3855550 Open: ma t/m vr
Speciaal kerstmenu: ja (voor groepen vanaf 10
personen) Voor-/hoofdgerecht vanaf:
4,00/14,50 Specialiteit: Besloten ruimte voor
kerstontbijt, -lunch, -borrel en/of diner ‘14 open
wijnen, maandelijks wisselende kaart’

9
Tabasco Hapjesbar (Uit alle windstreken)
Theresiastraat 12, www.tabascohapjesbar.nl,
8890982 Open: ma t/m za
Speciaal kerstmenu:
ja (speciale feestelijke hapjes)
Voor-/hoofdgerecht vanaf: 6,00/6,00
Specialiteit: Hapjes zijn met zorg bereid

10
Restaurant/Bar The LivingRoom
(Frans/Internationaal)
Bezuidenhoutseweg 53 (Hampshire Hotel –
Babylon), www.hampshire-hotels.com/babylon,
3814901 Open: ma t/m zo; met kerst
Speciaal kerstmenu: nee
Voor-/hoofdgerecht vanaf: 7,50/17,50
‘More then Welcome’

11
Maison de la Forêt (Frans/Fusion)
Bezuidenhoutseweg 116,
www.maisondelaforet.nl, 3355600
Open: zo t/m vr
Voor-/hoofdgerecht vanaf: 6,00/17,50
Specialiteit: Goede kwaliteit vis en vlees
‘Seniorenmenu, Indonesisch buffet,
zomers terras’

12
Restaurant Christian (Nederlands/Frans)
Laan van Nieuw Oost-Indië 1F,
www.restaurantchristian.nl, 3838856
Open: ma t/m za; met kerst
Speciaal kerstmenu: ja Voor-/hoofdgerecht
vanaf: 19,50/25,50 Specialiteit: Hollands wild,
schaal –en/of schelpdieren ‘Niveau, duurzaam,
kwaliteit, gezelligheid, tuin’

15

13

14

Eetablissement Slootweg

Bon Vivant (Bistro/Grill)

Restaurant De Tuyn (Frans)

(Hollands/Duits)
Laan van Nieuw Oost-Indië 46,
www.eetablissement-slootweg.nl, 3831776
Open: ma t/m vr, Spec. kerstmenu: ja (thuismenu) Voor-/hoofdgerecht vanaf: 3,50/10,50
Specialiteit: Schnitzels (20 soorten ‘Beierse’
schnitzels) ‘Lekkerste schnitzels van Den Haag’

Laan van Nieuw Oost-Indië 9A.
www.borsalino.nl, 3837527
Open: ma t/m zo; met kerst
Speciaal kerstmenu: ja
Voor-/hoofdgerecht vanaf: 5,50/12,50
Specialiteit: Onze overbekende spareribs
‘Keuzemenu vanaf 15,00 (ma t/m vr)

Laan van Nieuw Oost-Indië 3,
www.detuyn.nl, 3476190
Open: di t/m zo; met kerst
Speciaal kerstmenu: ja Voor-/hoofdgerecht
vanaf: 9,50/16,50 Specialiteit: Prijs-kwaliteitverhouding ‘Vanwege gastheer van Loon en
gastvrouw Ridder’

7
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Stadsspeld Den Haag voor Ida Klijn

Bezuidenhoutster Ida (Iet) Klijn
Prickaertz (83) heeft als blijk
van waardering voor haar grote
inzet voor de Haagse samenleving de stadsspeld van de gemeente Den Haag ontvangen.
Ida Klijn kreeg de onderscheiding van wethouder Volksgezondheid Rabin Baldewsingh op
26 november in het verzorgingstehuis Bezuidenhout. Mevrouw Klijn is al sinds 1990

Stijl & Traditie Uitvaartzorg
J.S. van der Meer
Aandacht, tijd en betrokkenheid.
Zelfstandig uitvaartverzorger aan De Eerensplein 31
2593 NB in Bezuidenhout, 070-7070007
www.stijlentraditie.nl
Ook voor bijzondere
rouwvoertuigen: Daimler,
Citroën DS, Traction en CX.

-

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

-

Johan van der Meer

-

Een trotse Ida Klijn ontvangt de
stadsspeld van wethouder Rabin Baldewsingh temidden van haar zonen
Ron en Chris, schoondochter Marli en
kleindochter Sarah.

actief als vrijwilligster. Eerst in
het Bronovo-ziekenhuis, daarna
in Bezuidenhout met het begeleiden en controleren van bezorgmaaltijden bij ouderen. En
sinds 1995 in het verzorgingstehuis Bezuidenhout.
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Nieuwe natuurspeeltuin aan Schenkstrook
Wipkippen, glijbanen, schommels, klimrekken en zandbakken. Dat vind je normaal
gesproken in een speeltuin. Maar voor de echte avonturiers is er de natuurspeeltuin. In
het Haagsche bos is er al een. Deze winter begint de bouw van een tweede natuurspeeltuin bij de kinderboerderij aan de Schenkstrook.
In een natuurspeeltuin kunnen kinderen
op een veilige manier leren over de natuur.
Ze kunnen er met modder spelen, hutten
bouwen en dieren ontdekken die in het
wild leven. Denk aan kikkers of vogels.
Ja, zelfs mieren kunnen ontzettend interessant zijn. Als je ten minste niet bang
bent om een beetje vies te worden en het
van dichtbij te inspecteren. Een natuurspeeltuin is er dan ook niet alleen voor de
hele jonge kinderen. Ook als je al wat

ouder bent kun je er nog wat doen en
leren. Een dag niet geleerd is ten slotte
een dag niet geleefd.
Buurtinitiatief
De natuurspeeltuin die bij de kinderboerderij aan de Schenkstrook komt, is een initiatief van ouders uit de buurt.
Annemiek Tromp, binnen het Wijkberaad
verantwoordelijk voor het groen, legt uit
dat de natuurspeeltuin wordt onder-

steund door de gemeente en Fonds 1818.
Ze voegt eraan toe dat waarschijnlijk ook
Scouting Haagse Hout een plek krijgt op
de natuurspeeltuin: ‘We zijn nog in overleg
of ze ook een deel van het beheer van de
speeltuin op zich kunnen nemen.’
Tromp: ‘Inmiddels hebben zich al veel ouders aangemeld voor het beheer tijdens
het gebruik van de speeltuin na de opening.’ Wanneer dat dat zal zijn, is nog onduidelijk. ‘De plannen voor de aanleg
liggen klaar en deze winter gaat het eerste
deel van de bouw van start.’
Door Patrick Regan

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
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Bijzondere buur Hidde van Koningsveld

Jongste regisseur van Nederland maakt nieuwe film
Hidde van Koningsveld produceerde vorig jaar op 15-jarige leeftijd een korte documentaire
over Griekse medelanders. Hij viel er meteen mee in de prijzen. Zijn volgende project, een
speelfilm over een jongen met anorexia, gaat medio 2014 in première. Niet zo vreemd dat
hij ook nog genomineerd is voor de 7Days Jongere van het Jaar-verkiezing.
Hidde van Koningsveld: ‘Ik wil vooral documentaires en films maken over ‘het echte leven van mensen’ (Foto: Fred Geelen)

depressiviteit kennen. Misschien kan ik
hen met deze film laten inzien dat het
leven veel te mooi is om ongelukkig te
zijn.
Het is belangrijk dat dit soort verhalen
wordt verteld.’

Van Koningsveld maakte zijn eerste filmpjes toen hij een jaar of 7 was. ‘Dat waren
animatiefilmpjes. Daarbij maak je opnames van voorwerpen die je steeds verschuift en door die opnames snel achter
elkaar af te draaien, komen die voorwerpen tot leven. Om zo’n film te maken, heb
je veel geduld nodig, maar ik vond het erg
leuk om op die manier verhalen te vertellen.’
Ongeveer twee jaar geleden ging hij een
cursus volgen over filmtechnieken. Tijdens
die cursus kregen alle deelnemers de opdracht een film te maken over de economische crisis. Het werd GREEKONOMICS,
een korte documentaire over het leed dat
de Griekse crisis bij Grieken in Nederland
heeft veroorzaakt. Van Koningsveld: ‘Mijn
moeder is Griekse. Ik verwonderde me
over de tegenstrijdigheid die de Griekse
crisis in Nederland teweeg bracht. Aan de
ene kant veel negatieve vooroordelen over
de Grieken die in Nederland wonen en aan
de andere kant toch overvolle Griekse restaurants en veel vakantievluchten naar
Griekenland. ’
Steeds nieuwe dingen
Dat hij met GREEKENOMICS uiteindelijk
een prijs - de tweede op het Nationaal On10

line Filmfestival voor Scholieren - zou winnen, verraste Van Koningsveld, maar stimuleerde hem ook om door te gaan met
films maken. Daarbij heeft hij niet echt
een filmmaker als voorbeeld. ‘Er zijn wel
mensen die ik goed vind, maar ik wil me zo
min mogelijk laten beïnvloeden en zoveel
mogelijk mijn eigen koers varen. Ik wil anders zijn en steeds nieuwe dingen uitproberen. Eerst was het een documentaire, nu
ben ik bezig met een speelfilm, maar het
lijkt me ook geweldig om een keer een videoclip te maken en iemand die goed kan
performen te helpen om door mijn videoclip nog bekender te worden.’
Van Koningsveld wil met name documentaires en films maken over ‘het echte leven
van mensen’. En daarbij vindt hij het belangrijk dat ze toegankelijk zijn, ‘vooral
voor jongeren’. Dat geldt ook voor zijn
nieuwste project, de verfilming van ‘Jongste zegt nee’, een in september verschenen
boek van Angela Mastwijk. ‘Na het lezen
van dit boek wist ik meteen dat het verfilmd moest worden. Het boek gaat over
Jongste, een jongen van 14 die zich volledig kwijtraakt, uithongert en de zin in het
leven verliest. ‘Ik denk dat veel jongeren
zich in het verhaal zullen herkennen,
omdat velen van hen wel het gevoel van

Crowdfunding
‘Jongste zegt nee’ moet medio 2014 in première gaan. Inmiddels is Van Koningsveld
druk bezig met het schrijven van het
script. In januari volgt de casting voor de
acteurs. De komende zomer wil Van Koningsveld gaan filmen. 21 Dagen heeft hij
daarvoor ingepland. De maanden augustus/september heeft hij uitgetrokken voor
de montage. Voor de film die 60 minuten
gaat duren, heeft hij 11.500 euro nodig. Net
als met zijn documentaire probeert Van
Koningsveld ook deze productie via crowdfunding te financieren. Eind november
weet Van Koningsveld te vertellen dat hij
al 2.827 euro binnen heeft. Bijna tussen
neus en lippen door, maakt hij bekend dat
hij door het jongerenblad 7days (de opvolger van Kidsweek) is genomineerd voor de
titel 7Days Jongere van het Jaar. Hij moet
de strijd aanbinden met zeven andere kandidaten, waaronder een acteur en een
schaatser van Olympisch niveau. 20 December weet Van Koningsveld of hij al dan
niet is uitverkoren.
Ga voor meer informatie over de film
‘Jongste zegt nee’ of mogelijkheden om
Van Koningsveld financieel te steunen
naar www.jongstezegtnee.nl
Natuurlijk vindt u ook dat hij de 7Days Jongere van het Jaar moet worden, stem voor
hem op www.sevendays.nl
Door Jarina Hamidullahkhan
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Column

Wist u dat…

Buurman John
Eigen waar
Zelf woon ik heel gewoon in een woonhuis, maar mijn overburen wonen in
een slagerij. Om de hoek woont iemand
in een boter-, kaas- en eierenwinkel en
bij de Chinees waar ik vroeger tjap tjoy
met kip haalde, hangt na een verbouwing straks vitrage in de etalage.
Die Chinees heb ik dan tenminste nog
gekend, maar al die buurtwinkeltjes uit
de vorige eeuw sloten hun deuren ver
voordat ik in Bezuidenhout kwam
wonen. Maar goed dat ik eindelijk eens
zo’n boekje met herinneringen van
Bezuidenhouters uit de jaren vijftig en
zestig op de kop tikte.
Op een zwart-wit fotootje kan ik
schoenlapper Martinus Sjardijn alsnog
langs zijn zaak in de Hendrik Zwaardecroonstraat zien stappen. In het hoofdstuk over verdwenen middenstand zijn
nog altijd de bloemen te zien in de feestelijk heropende drogisterij Van Schagen in de Rijklof van Goensstraat. In de
Malietoren steken werkgevers tegenwoordig dikke sigaren op boven de plek
waar de firma Rietbergen aan de Bezuidenhoutseweg ooit sigaren (‘Niet te
evenaren’) verkocht.
Natuurlijk, hier en daar zitten ze er nog,
de middenstanders om de hoek, waarvoor de wijkbewoners niet de wijk uit

hoeven, naar Voorburg, Mariahoeve of
Leidschendam. Gelukkig maar, ik woon
graag in een buurt waar wat te halen
valt, of dat nu middenin een woonstraat is of in de Theresiastraat. Niet
omdat ik Voorburg, Mariahoeve, Leidschendam of zelfs de Haagse binnenstad nou zo ver vindt. Maar een buurt
zonder nering is een stille buurt, waar
niet alleen niets te halen, maar ook
niets te beleven valt.
Met lede ogen passeer ik elke winkel in
de wijk die leeg staat. Begint de crisis
nu ook in Bezuidenhout aan een kaalslag onder de middenstand die niet kan
schuilen onder de mantel van een
grote keten, maar het helemaal op
eigen houtje moet zien te rooien?
Ook daarom bestel ik graag een ketoprak in het Indonesisch restaurant waar
eens de slager zat, probeer ik een onbekende wijn op een plek waar ik eerst
lijsten liet maken. En wat gaat er boven
een ommetje voor een Bossche bol of
een schijfje pancetta uit eigen wijk?
Even de Theresiastraat op en neer, voor
een loempia of een lekkerbekje. Of een
oliebol, want daarvoor is het nu toch
echt het seizoen. Maar een kraam, vol
met vers walmende bollen, met of zonder krenten, en altijd lekker vet? Die
ben ik hier nog niet tegengekomen.
Gelukkig maar, ik vind ze veel te lekker.

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws loont!
Elke uitgave Bezuidenhout Nieuws wordt zeer goed gelezen door 15.000
wijkbewoners. Adverteer eens. Voor de tarieven hoeft u het niet te laten.

Voorpagina
Middenpagina

Afmeting
1/16
1/8
1/4
1/3
1/2
1/1

Achterpagina
1/32

Hoogte (mm)
60
66
134
90
134
269
64
64
45

Breedte (mm)
70
95
95
190
190
190
123
61
30

Prijs
€ 275,€ 89,€ 145,€ 189,€ 245,€ 519,€ 125,€ 70,€ 37,50

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

het Koninklijk Conservatorium
weer is begonnen met de Serie Middagconcerten? Op 13 december is de
eerstvolgende uitvoering: Daphnis et
Chloe van Maurice Ravel door het
symfonie orkest en koor van het Koninklijk Conservatorium. Voor meer
informatie: www.koncon.nl/middagconcerten.

●●●

er grote behoefte is aan zorgvrijwilligers? Dat zijn mensen die tijdelijk de taak van mantelzorgers
overnemen. Meer info: kijk op
www.respijtzorgdenhaag.nl, e-mail
naar post@respijtzorg.info of bel met
06-49187494.

●●●

dat de opkomst voor de landelijke verkiezingen in Bezuidenhout
met ruim 87% erg hoog was? De VVD
was, zoals meestal in deze wijk, de
grootste partij met 29%. Tweede werd
de PvdA met ruim 23%, gevolgd door
D66. Ga voor de uitslagen van alle
partijen naar www.bezuidenhout.nl

●●●

de band Rockin 4 en de Lease
Band op 7 december de pannen van
het dak spelen op een avond Back to
the sixties in buurthuis Bezuidenhout
West aan het Jan van Riebeekplein
90? De toegang is gratis en de deuren
gaan open om 19.30 uur.

●●●

Scouting Haagse Hout op 28 oktober een reünie heeft georganiseerd
waar ongeveer 70 mensen op afkwamen? Bekijk de gezellige foto’s op
www.scoutinghaagsehout.nl

●●●

Huisvuil op tweede kerstdag
In verband met de viering van de
tweede kerstdag wordt uw huisvuil
niet op woensdag maar op vrijdag 28
december 2012 opgehaald. Biedt uw
huisvuil dan ook aan vanaf donderdag
27 december 22:00 uur tot vrijdag 28
december 07:45 uur.
Kijk ook op www.denhaag.nl/oudennieuw hoe u ervoor kunt zorgen dat
oud en nieuw op een veilige manier
verloopt.
11
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Colofon

Heb oog voor detail, win een boekenbon!
‘Ja natuurlijk herken ik dit!’, mailde Kim Wabeke de redactie naar aanleiding van de
foto uit de vorige editie (33). ‘Ik woon recht tegenover het Hofje van Hoogelande,
Johannes Camphuysstraat 61 t/m 85, en geniet elke dag van de prachtige aanblik van
het hofje. De boekenbon ter waarde van 15 euro en beschikbaar gesteld door
Advocatenkantoor Mr. E. Fransen, ligt voor haar klaar in het Wijk- en Dienstencentrum
Johannes Camphuysstraat 25.

Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant
voor Bezuidenhout-Midden en -Oost.
De krant verschijnt 5 keer per jaar in
een oplage van 8.400 exemplaren.
Bezuidenhout Nieuws 35 verschijnt in
de week vóór 3 maart.
Vormgeving
Leo Leeflang, Raymond Wajwakana

En hoe goed kent u de wijk? We dagen
u uit om weer eens goed om u heen te
kijken. 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) en maak ook
kans op een boekenbon.

Extra etalageruimte

Fotografie
Catching colors, Ariane Gordijn
Redactie
Fred Geelen (hoofdredactie),
Marjon Damen,
Jarina Hamidullahkhan,
Mark Hoogland, John Hermse,
Peggy van Krüger, Ellie Melis,
Marianne van Raay, Patrick Regan,
Petra van der Vlugt,
Arnoud Willemsen
Advertenties
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@zonnet.nl.
Voor mogelijkheden en tarieven zie
pagina 11
Adres
Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
girorekeningnummer: 262020

Heeft u de wijkkrant
De herontwikkeling van de Theresiastraat
biedt de winkeliers niet alleen ongemak,
maar soms ook kansen. Zo maakte Per la
Donna dankbaar gebruik van de tijdelijke
opheffing van de bushalte voor haar deur

trefzekere
nieuwe
websites

door het bushok in te richten als etalage.
De herontwikkeling, vanwege het winkelseizoen in december tijdelijk stopgezet,
wordt in januari hervat en moet dit voorjaar klaar zijn. (Foto: Fred Geelen)

hosting
+ .nl
domein

vanaf
€ 10
p.m.

ideaal voor
MKB, stichting of
vereniging

vraag nu een gratis adviesgesprek aan

isi media
{ websites - training - advies - redactie }
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Laat het ons weten!
advertenties

modern
en mooi
vormgegeven

pak uw kansen online

Postbus 91505 2509 EC Den Haag-Mariahoeve
www.isimedia.nl | info@isimedia.nl | 06-34009124

niet thuis ontvangen?

isi media | denken ontwerpen doen

Zuster Emmanuelle zoekt een kleine
ruimte in Bezuidenhout waar zij een paar
keer per week iconen kan schilderen.
Geboden tegenprestatie: aanspraak,
gezelligheid, af en toe het doen van een
boodschapje e.d. 070-3898478

