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Concept bestemmingsplan besproken

Wijk vreest flats aan Schenkkade
De gemeente Den Haag werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor Bezuidenhout.
Wijkbewoners maken zich al zorgen over hogere bebouwing aan doorgaande wegen,
dakopbouwen en de luchtkwaliteit. ‘Als je niet oplet, ben je de pineut.’

Wateroverlast door het stijgende grondwater, hoekpanden die weer winkels kunnen worden, kantoren waar al dan niet
appartementen in komen. Het kwam allemaal aan de orde tijdens een bijeenkomst
op 12 februari in het Wijk- en dienstencentrum waar ambtenaren van de gemeente
Den Haag een toelichting gaven op het
eerste concept voor het nieuwe bestemmingsplan voor Bezuidenhout. Grote plannen heeft de gemeente niet met de wijk,
al zal er hier en daar wel een pand van bestemming veranderen. Het postsorteercentrum aan de Johannes Camphuijsstraat
bijvoorbeeld, waar woningen komen.

De plannen van de gemeenten leggen de
bestemmingen in de wijk voor tien jaar vast.
U kunt er over meepraten.
(Foto: Archief Gemeente Den Haag)

Flats en dakopbouwen
Maar vanuit de zaal klonken toch geluiden
dat het nieuwe bestemmingsplan meer
overhoop haalt dan de gemeente doet
voorkomen. De meeste opmerkingen gingen over het uitgangspunt dat aan doorgaande wegen minimaal vijf bouwlagen
staan. Dat komt neer op een hoogte van
15 meter. ‘Dan zouden aan de hele Schenkkade flats kunnen komen’, vreest Jacob
Snijders, voorzitter van het Wijkberaad
Bezuidenhout. Uit onderzoek blijkt dat in
een groot gedeelte van de wijk plaats is
voor een opbouw op het dak. Die mag dan
hoogstens 3,5 meter hoog zijn. Een bewoner gaf aan dat dit in sommige nauwe
straten toch grote gevolgen kan hebben.
De dakopbouwen is een van de zaken
waar het Wijkberaad Bezuidenhout de komende tijd nog eens goed naar gaat kijken, zegt Snijders. Als het gaat om de
hoogte van de bebouwing is ook het Koninklijk Conservatorium een doorn in het
oog. Het conservatorium verhuist naar het
Spuiforum, waarna er op de oude plek iets
anders komt. Die nieuwe bestemming
mag maximaal 70 meter hoog zijn, maar

februari 2013

Nieuw bestemmingsplan:
praat mee
In een bestemmingsplan staat waar
gebouwd mag worden en waarvoor een
gebouw gebruikt mag worden.
Er staan plekken voor woningen op,
voor winkels, of voor allebei, zoals in de
Theresiastraat, waar woningen boven
winkels zitten.
Bezuidenhout heeft een nieuw bestemmingsplan nodig. De plannen die er
liggen, zijn nogal versnipperd en al vrij
oud. De bestemmingsplannen voor
Bezuidenhout-Midden en -Oost dateren
uit de jaren tachtig.
De gemeente heeft er haast bij want
volgens de wet mag de gemeente per
1 juli geen geld meer vragen voor bouwvergunningen als het bestemmingsplan
ouder dan tien jaar is. De vaststelling
van het nieuwe bestemmingsplan
Bezuidenhout staat voor eind juni op de
agenda van de gemeenteraad.
Tussen 15 maart en 25 april kan iedereen zijn zegje doen over het bestemmingsplan. Het plan is te vinden op
www.ruimtelijkeplannen.nl en
www.denhaag.nl/bestemmingsplannen.nl. Houd ook www.bezuidenhout.nl in de gaten.
Wie het bestemmingsplan ook op
papier wil zien, kan naar het
infocentrum, Spui 70.

omwonenden vinden dat te hoog, bleek
tijdens de informatieavond. Maar het ging
niet alleen over dreigende flats. Vanuit de
wijk wordt gewerkt aan een burgerinitiatief om de lucht rond de Utrechtsebaan
schoner te maken. Snijders bracht naar
voren daar in het bestemmingsplan bijna
niets over terug te vinden.
Hij hoopt dat bewoners de komende tijd
van zich laten horen omdat de plannen
van de gemeente de bestemmingen voor
tien jaar vastleggen. ‘Als je niet oplet, ben
je de pineut.’
Door John Hermse
1

nummer 35 - februari 2013 - www.bezuidenhout.nl

Leerlingen Zandvlietcollege tonen hún
gevoelens over bombardement
Zondag 3 maart is het 68 jaar geleden dat er bommen op Bezuidenhout vielen. De gevolgen waren catastrofaal:
520 doden, 12.000 daklozen, 3.300 huizen verwoest. Leerlingen van het Zandvlietcollege verwerkten hun
gevoelens bij de ramp van toen. De persoonlijke werkstukken zijn te zien in de Christus Triumfatorkerk en het
Koninklijk Conservatorium.
Onder het toeziend oog van Rita Kwint richten
haar leerlingen de tentoonstelling in de Christus
Triumfatorkerk in. (Foto: Patrick Regan)

De leerlingen 3 VWO van het Zandvlietcollege hebben net als iedere week om 13:15
uur geschiedenisles. Alleen valt er vandaag
in het geschiedenislokaal geen ziel te bekennen. Even verderop in het tekenlokaal
is het daarentegen een drukte van jewelste. Onder het toeziend oog van docent
geschiedenis Rita Kwint zijn leerlingen
druk bezig met het maken van tekeningen,
strips en een maquette, of het zoeken van
foto’s op het internet. In de producten
geven de leerlingen hun eigen interpretatie van wat ze tijdens de geschiedenisles
over het bombardement op Bezuidenhout
hebben gehoord. Emma Schaafsma en
Thimo Verbrugge bereiden een interview
voor met iemand die het bombardement
zelf heeft meegemaakt. Thimo: ‘Het is wel
enorm bijzonder dat iemand ons hierover
wil vertellen. Voor hem is het natuurlijk
ook een nare gebeurtenis, dus het kan niet
makkelijk zijn erover te praten.’ Emma vat
nog eens samen wat er op 3 maart 1945
gebeurde: ‘Op zaterdagochtend rond 9 uur

was het de bedoeling dat de Britten het
Haagsche bos zouden bombarderen. Daar
stonden wapens van de Duitsers. Maar
door een fout in Engeland misten de bommenwerpers hun doel en raakten ze het
Bezuidenhout.’
Jeugd is de toekomst
Met de werkstukken van de leerlingen zijn
tentoonstellingen ingericht in de Christus
Triumfatorkerk en het Koninklijk Conservatorium. Dit zijn ook twee van de locaties
waar al jaren wordt stilgestaan bij het
bombardement. Het idee om het Zandvlietcollege daar dit jaar bij te betrekken is
van Lia van den Broek, een van de drie bestuursleden van de stichting 3 maart ‘45.
Deze stichting organiseert sinds 1995 de
herdenking. Dit gebeurt altijd op de zondag die het dichtst bij 3 maart ligt. Van den
Broek vertelt dat de eerste - informele herdenking van het bombardement in
1946 plaatsvond. Terugblikkend constateert ze dat sinds 1995 - het jaar waarin

Herdenking op zondag 3 maart
De herdenking van het bombardement kan dit jaar plaatsvinden op de dag dat er
68 jaar geleden bommen op Bezuidenhout vielen. Het programma op 3 maart ziet
er als volgt uit:
10:00 uur:
kerkdienst in de Christus Triumfatorkerk
12:00 uur:
bloemenhulde bij het monument Juliana van Stolberg aan de
Koningin Marialaan
12:45 uur:
herdenkingsconcert in het Koninklijk Conservatorium met
aansluitend een kop koffie in de foyer.
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het bombardement zijn vijftigste jaardag
beleefde - de belangstelling voor de herdenking redelijk constant is.
De vraag is hoe hou je het levend? Van den
Broek: ‘Als stichting denken we natuurlijk
ook na over de toekomst. Over twee jaar in 2015 - is het volgende kroonjaar en is
het zeventig jaar geleden dat er bommen
op de wijk vielen. Veel bewoners, zeker de
jongeren, zal die ramp van toen nu niet
veel meer zeggen. Voor ons ligt de toekomst voor een belangrijk deel bij de
jeugd: hoe kunnen we hen het verhaal van
wat er op 3 maart 1945 is gebeurd, het
beste vertellen. Daarom proberen we de
laatste jaren ook zoveel mogelijk scholen
bij de herdenking te betrekken. Vorig jaar
was dat de Nutschool. Dit jaar is dat het
Zandvlietcollege.’ Rita Kwint wijst erop dat
veel leerlingen van het Zandvlietcollege
niet in Bezuidenhout wonen en daarom al
überhaupt niet weten wat er in deze wijk
is gebeurd. ‘Een van de belangrijke aspecten van dit project is dat het leerlingen inzicht geeft in de gevolgen van een stukje
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog
voor mensen en dat ze zich bewust worden van hun omgeving. De meeste leerlingen zouden het normaal misschien niet
eens doorhebben, maar bijna elke dag zijn
ze in wijk waarin heel veel straten helemaal of gedeeltelijk zijn gebombardeerd
en waarbij honderden mensen het leven
hebben verloren.’
Zie voor meer informatie over Bezuidenhout en de Tweede Wereldoorlog
www.bezuidenhout.nl. Onder de knop
3 maart 1945 vindt u onder meer een lijst
met namen van de slachtoffers van het
bombardement, getuigenverslagen, een
documentaire en nog veel meer.
Door Patrick Regan

Thans
Toen
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In de rubriek Toen | Thans combineert Roel Rozenburg twee passies: prentbriefkaarten van Bezuidenhout en fotograferen. De kaarten
van Toen komen uit zijn verzameling. De foto’s van Thans ‘schiet’ hij speciaal voor Bezuidenhout Nieuws op precies dezelfde plek als
dat de kaart ooit is gemaakt. Zie dit keer de verschillen op de kruising Laan van Nieuw Oost Indië/Schenkkade.
Rozenburg is in het dagelijks leven professioneel fotograaf. In zijn vrije tijd fietst hij
niet alleen fanatiek (zie het artikel op pa-

gina 9), ook verzamelt hij driftig prentbriefkaarten van onze wijk. Inmiddels
omvat zijn collectie 353 unieke kaarten van

Bezuidenhout uit de periode 1900-1935. In
2005 en 2007 verschenen er van zijn hand
boeken over Bezuidenhout toen en nu.

Wie zijn die mensen in de bosjes?
Hardlopers of wandelaars in het Haagse Bos hebben hen op een zondagochtend
misschien wel eens gezien. Mannen en vrouwen gewapend met een grijpertje en een
vuilniszak op zoek naar afval. Het is een groep vrijwilligers, actief onder de naam
‘Vuilraaptroep Licht op Groen en Geel’.

Arno Bouts (derde van
links): ‘Wat is er nu
beter, en ook gezelliger,
dan om samen vuil op
te rapen?’ (Foto: Vuilraaptroep Licht op
Groen en Geel)

De vuilraaptroep bestaat al twaalf jaar,
vertelt een van de oprichters, Arno Bouts:
‘Een keer per maand gaan wij met een
groep van 20 tot 25 vrijwilligers op pad om
afval te rapen in de stad. Per actie pakken
we gericht een gebied aan. Dat kan de Waterpartij in de Scheveningse Bosjes zijn of
het terrein rondom het Troelstramonument in het Westbroekpark, maar vaak is
het ook het Haagse Bos. De plek waar het
voor mij als wijkbewoner en hardloper in
het bos allemaal is begonnen. We verza-

melen ons altijd bij de poffertjeskraam op
het Malieveld. Voor koffie wordt gezorgd,
maar natuurlijk ook voor het noodzakelijke
materieel.’
25 vuilniszakken
Bouts zegt dat het Haagse Bos niet vuiler
of minder vuil is dan andere plekken in
Den Haag. Maar in het bos ligt het meeste
afval in deel 1, nabij het Centraal Station,
en rondom de Koekamp. Per actie halen de
vuilrapers tot wel 25 vuilniszakken aan

zwerfafval op. Volgens Bouts gaat het bij
de vrijwiligers om zeer uiteenlopende
mensen: ‘Maar wat iedereen deelt, is de
opvatting dat het een kleine moeite is
afval uit de bosjes en de parken te halen.
Iedereen herkent de ergernis van zwerfafval en wat is er nu beter, en ook gezelliger,
om dat samen met een groep vrijwilligers
op te rapen?’
Tijdens het zoeken naar afval krijgen de rapers altijd veel positieve reacties van wandelaars of fietsers, maar de waardering
reikt verder. Zo heeft de groep al eens de
‘Gulden Klinker’ gewonnen voor mensen
die samen iets doen om hun omgeving
schoner, veiliger of prettiger te maken.
NL Doet
Op zaterdag 16 maart doet de vuilraaptroep weer mee aan de landelijke actie NL
Doet. Tijdens deze grootste vrijwilligersactie krijgt de groep versterking van de
plaatselijke scouting en mensen die zich
via deze actie hebben aangemeld. Bouts
geeft aan dat ook voor de andere maanden vrijwilligers van harte welkom zijn.
Kijk voor meer informatie op
www.vuilraaptroep.nl
Door Mark Hoogland
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Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Gezocht

Vrijwillig Feestbeest

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout zoekt een enthousiast iemand die haar ondersteunt bij het organiseren, coördineren en stimuleren van straat-,
buurt- en wijkfeesten.
Tot de taken van dit Feestbeest horen o.a.:
opzetten webpagina’s;
inventariseren behoefte aan feesten;
enthousiasmeren tot organiseren straatfeest;
aanvragen financiële tegemoetkomingen;
overleggen met winkeliersvereniging en gemeente
Het ideale Feestbeest:
zet zich enthousiast in voor gezellig en leefbaar
Bezuidenhout;
legt gemakkelijk contact met wijkbewoners;
voelt zich als vis in het water in overleggen van
Wijkberaad tot en met gemeente.
Samen houden we Bezuidenhout veilig en gezellig
Ben jij het Feestbeest dat wij zoeken, neem dan
contact op met Jacob.Snijders@Bezuidenhout.nl,
Wijkberaad@Bezuidenhout.nl bel 070-3150902
(ma/di/do 9-12 uur)

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
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Donderdag 7 en vrijdag 8 maart de heerlijke
huisgemaakte Spareribavond du Chef.
Dit voor de prijs van € 13,95 inclusief frites, sla, stokbrood en ONBEPERKT SPARERIBS eten.
Voor de niet liefhebber is er deze avond een lekkere
moot Zalmfilet met bernaise saus,
frites, sla en stokbrood voor € 12,95.
Reserveren gewenst. (in de winkel,telefonisch of
via de website www.nieuwengelhard.nl)
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Straattuintjes in opmars

Laat het voorjaar maar komen
Bij een wandeling door de buurt is het u misschien ook opgevallen, maar de ruimte rond steeds meer bomen
verandert in heuse tuintjes. Waar eerder vooral hondendrollen lagen, bloeien nu bloemen en planten. Het begon
allemaal met wat stokrooszaad van Anton Moonen.

‘Het is begonnen als een probeersel in De
Carpentierstraat’, vertelt Moonen. In het
voorjaar van 2011 zaaide hij in zijn eigen
straat rond een aantal boomvoeten zaad
van stokrozen. Die zomer kon hij genieten
van dubbelbloemige stokrozen. Dit voorjaar herhaalde hij de actie, maar enthousiaste schoffelaars van de gemeente zagen
zijn kiemplanten voor onkruid aan en verwijderden die.
Alle Bezuidenhouters
Maar ook hier geldt dat elk nadeel zijn
voordeel heeft. Moonen zocht contact met
de groenbeheerder van stadsdeel Haagse
Hout. Die maakte duidelijk dat de schoffelbeurt een misverstand was en dat het
stadsdeel juist zeer positief staat tegenover groene initiatieven van bewoners. Na
overleg kon het project Bloeiende Boomspiegels van Moonen aansluiten bij het
stadsdeelproject Straat voor de Mens.
Als het volgend jaar een beetje groeizaam
weer is, zullen in de zomer in elk geval in
tien straten van de wijk rond iedere straatboom kleurige stokrozen groeien. Dat zijn
de straten tussen de Koningin Marialaan,
de Amalia van Solmsstraat en de Laan van
Nieuw-Oost Indië. Maar Moonen wil graag
alle Bezuidenhouters bij zijn project betrekken. Onlangs lanceerde hij de website
www.stokrozen.nl: ‘De bedoeling van de
site is dat buurtbewoners hier straks foto’s, reacties en opmerkingen over de
bloeiende stokrozen op plaatsen, bijvoorbeeld over hoe mooi of mogelijk te wild ze
groeien. Ik kijk alweer uit naar het voorjaar.’

buurvrouw Schmit kwam ze tot dit initiatief. Onder meer om te voorkomen dat
mensen van buiten hun vuilniszakken bij
de bomen voor hun deur droppen. En
omdat het er netter en vrolijker uitziet.
Dat het bijhouden van de straattuin bijna
meer tijd kost dan het onderhoud van
haar eigen tuin, deert haar niet. Het levert
haar bovendien veel enthousiaste reacties
op. ‘Laatst stond een aantal Japanse toeristen onze tuintjes druk te fotograferen. Zij
vonden het zo bijzonder dat mensen gewoon in de openbare ruimte een tuintje
inrichten.’ Haar medeflatbewoners zijn net
zo onder de indruk en dragen uit eigen beweging bij aan de kosten voor de tuintjes.
‘Zo zie je dat iedereen het leuk vindt.’
Gemeente ondersteunt
De gemeente ondersteunt bewoners om
dit soort kleine projecten in hun eigen
buurt uit te voeren. De groenbeheerder
van Haagse Hout zorgt dat het zaaigoed

bij de volgende schoffelbeurt ontzien
wordt. Bovendien zorgt het stadsdeel dat
een aantal boomspiegels vergroot wordt
en dat er een laagje teelaarde rond de
bomen wordt aangebracht opdat de zaden
beter kiemen en wortel schieten. De bewoners moeten echter zelf het onderhoud
van de opgroeiende planten voor hun rekening nemen. Voor meer informatie: bel
de gemeente 14 070, doe een melding
onder vermelding van ‘Bloeiende Boomspiegels’ en de groenbeheerder belt u hierover terug.
Door Mark Hoogland

Krijgt u ook al zin in het voorjaar?
(Foto: archief Anton Moonen)

Vuiliniszakken droppen
In de Juliana van Stolberglaan, ter hoogte
van nummer 9, zien we geen stokrozen
rondom twee grote bomen, maar twee
heuse tuintjes van anderhalve bij twee
meter. ‘Er komen nog een aantal grote
planten bij en rondom willen we een haag
van buxus plaatsen’, vertelt een met schoffel gewapende Liesbeth Kooij. Samen met
5
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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 Swart combineert vakmanschap en innovatie, in de eerste plaats als
het gaat om professioneel drukwerk. Maar vandaag de dag is De Swart
dé aangewezen partner voor het gehele grafische communicatieproces.
Van concept tot distributie. Van huisstijl tot digitaal voorraadbeheer.
Kobaltstraat 27
2544 ET Den Haag
Postbus 53086
2505 AB Den Haag

t 070 – 308 21 21
f 070 – 308 21 29
e info@kds.nl
i www.kds.nl
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Bij Het Spinnewiel draait het al
100 jaar om gezelligheid
Vanaf de buitenkant zie je het niet, maar eenmaal binnen spat de gezelligheid er bijna
vanaf. Restaurant Het Spinnewiel viert dit jaar haar eeuwfeest. Een mooi moment om met
eigenaar Cok van der Meer stil te staan bij het honderd jaar oude familiebedrijf.

Cok van der Meer (rechts): ‘Honderd jaar geleden
had je bij ons een diner voor 1,25 gulden.’
Links van Cok neef en bedrijfsleider Joey van der
Meer. (Foto: Ariane Gordijn)

lijkt Van der Meer, ‘was een gast uit Groningen die na een aantal biertjes vroeg of
hij hier ook kon overnachten. Wij waren
meteen het eerste hotel van heel Den
Haag met warm stromend water. In die
tijd boekte je nog een hotelovernachting
op basis van logies voor 2,00 gulden en
had je een diner voor 1,25 gulden.’

Op de hoek Laan van Nieuw Oost
Indië/Schenkkade, ingeklemd tussen de
restaurants Hashi en - het inmiddels weggetrokken - Sensation, bevindt zich de
deur naar hotel/restaurant Het Spinnewiel. Een trap voert naar het restaurant op
de eerste etage. Stap je het restaurant binnen, dan beland je in een nostalgische wereld. Hier is alles erop gericht om knusheid,
warmte en gezelligheid uit te stralen. De
verlichting is gedimd, de inrichting oudeiken, veel tafeltjes bevinden zich in een
nis, wat de intimiteit verhoogt, en rechts
achterin de zaak brandt een forse openhaard. Kijk je om je heen, dan kom je ogen
te kort. Aan de plafonds hangen rijen oude

melk- en koffiekannen en de muren worden gesierd door een rijke verzameling
oude radio’s. De zintuigen worden hier
niet alleen op culinair gebied geprikkeld.
Diner voor 1,25 gulden
De eigenaar van dit alles is Cok van der
Meer. Die vertelt met veel plezier hoe zijn
grootouders op deze locatie honderd jaar
geleden twee herenhuizen omtoverden
tot een horecagelegenheid. Die bestond
eerst uit een restaurant op de begane
grond. Al snel kwam er een bar bij. Jaren
later pas veranderden de bovenverdiepingen in een hotel. ‘De aanleiding om boven
hotelkamers te gaan verhuren’, verduide-

In al die jaren dat Het Spinnewiel bestaat,
is er natuurlijk wel het een en ander veranderd. Zo nam Van der Meer 23 jaar geleden
de eerste verdieping over van zijn vader.
Van het zalencentrum dat er toen in zat,
maakte hij een bistrorestaurant. Het hotel
functioneert nog, maar is teruggebracht
tot twee kamers die worden gerund door
Van der Meer sr.. De rest van het voormalige hotel is recent verbouwd tot appartementen.
Het Spinnewiel laat het jubileumjaar uitaard niet ongemerkt voorbij gaan. Heel
2013 kunt u er genieten van een 4-gangenmenu voor 20,00 euro.
Door Petra van der Vlugt

Gezocht: Parels van Bezuidenhout
Heeft u als bewoner van Bezuidenhout een bijzondere hobby,
bezigheid of gave, en wilt u die delen met een publiek in uw
huis of atelier? Meld u dan aan voor de Parelroute. Deze vindt
dit jaar plaats op 8 juni.
In de afgelopen vier edities van de Parelroute viel er onder andere te genieten van sieraad-, handwerk- en schilderkunst, mu-

ziek, cabaret, een verhalenverteller, een workshop Photoshop,
een historische wandeling door de wijk, een demonstratie glasin-lood maken.
Aanmelden voor de Parelroute kan via het Parelteam van het
Wijkberaad Bezuidenhout: 070 - 347 72 97 of
parels@bezuidenhout.nl
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Bezuidenhoutse zzp’ers verenigen zich
In Bezuidenhout wonen naar schatting 500 zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).
Die kunnen zich sinds kort aansluiten bij het zzp-netwerk, een initiatief van Rob Velders.
Op 7 maart is de startborrel.
Rob Velders is een druk baasje. Naast zijn
adviesbureau, beheert hij al tien jaar - vrijwillig - de website van Bezuidenhout.
Begin januari ontving hij voor zijn inzet de
Stadsspeld van de gemeente Den Haag.
Rond die tijd blies hij ook de al bestaande,
maar inactieve LinkedIn-groep ‘Ondernemers in het Bezuidenhout’ nieuw leven in.
De oproep aan alle zzp’ers in de wijk om lid
te worden, leverde al snel dertig nieuwe
leden op. Een bont gezelschap dat varieert
van organisatieadviseur tot en met vertaler.
Het zzp-netwerk is nog in ontwikkeling,
maar van Velders hoeft het geen al te
vaste structuur te hebben en mag het lidmaatschap vrijblijvend zijn. ‘Iedere kleine
ondernemer en zzp’er binnen Bezuidenhout kan zich aansluiten. Hoe meer leden

des te beter. Het zou om te beginnen al
mooi zijn als we sowieso van elkaars bestaan weten en elkaar kunnen vinden. Nog
mooier zou het zijn als er binnen het netwerk kennis wordt uitgewisseld, of dat
leden iets voor of met elkaar gaan doen,
bijvoorbeeld samen opdrachten binnenhalen, zaken inkopen of delen. Wat dacht je
van het gezamenlijk aanschaffen van een
auto?’
Voordelen
Volgens Velders kan het lidmaatschap van
het zzp-netwerk een zzp’er veel voordelen
bieden. ‘Ook voor kleine ondernemers zijn
dit geen makkelijke tijden. Iedereen probeert op zijn manier bepaalde vraagstukken en problemen aan te pakken. Het kan
zinvol en prettig zijn om daar juist met collega-ondernemers uit de buurt over te pra-

ten. En soms zijn die korte lijnen ook heel
praktisch. Zo wilde ik laatst flyers laten
drukken. Via Twitter vond ik iemand binnen de wijk die dat voor mij kon verzorgen.
Het was zo geregeld en scheelde mij veel
reistijd.’
Op 7 maart is er van 16.30 – 17.30 uur een
startborrel bij café PAN.
Voor meer informatie
Ga op www.bezuidenhout.nl naar de knop
‘Bewoners’ en vervolgens naar
‘zzp-netwerk’.
Volg op Twitter @BezuidenhoutDH en op
LinkedIn ’Ondernemers in het Bezuidenhout’.
Door Ellie Melis

Hoe is het met Hidde?
Hidde van Koningsveld is Jongere van het Jaar 2012 en druk bezig met het maken van een speelfilm die
medio 2014 uitkomt. In Bezuidenhout Nieuws vertelt hij over zijn vorderingen.
11.000 Euro ophalen in iets meer dan honderd dagen. Dat was ’t plan. En het is gelukt! Na 122 dagen online bedelen kon de
champagne ontkurkt worden; meer dan
tachtig procent van het beoogde bedrag
(11.500 euro) was binnen, en dus gaat het
project door.
Ik ga een speelfilm maken. Zonder subsidie, en mét de steun van ongeveer zestig
donateurs. Crowdfunding heet dat.
In de vijf maanden dat ik bezig was met
crowdfunding zijn er veel mooie dingen
gebeurd. Zo werd ik door jongerenkrant
7Days verkozen tot Jongere van het Jaar en
8

won ik bij RTV Utrecht het programma
KunstWERK. Hoofdprijs: 2500 euro voor
mijn film. Maar het slagen van de crowdfunding was toch wel de figuurlijke klap
op de vuurpijl. Natuurlijk is er geld nodig
om apparatuur, catering en reiskosten te
betalen, maar dat bijna zestig mensen vertrouwen hebben in mij en mijn project
was misschien nog wel mooier.
Toen op donderdag 7 februari – rond kwart
over elf ’s ochtends – na 113 dagen eindelijk
tachtig procent van het bedrag binnen
was, zat ik op school. Omringd door klasgenoten las ik op Facebook dat er 170 euro
gedoneerd was. En dat was precies het bedrag dat nog nodig was om de tachtig pro-

cent te halen. Van blijdschap danste ik,
letterlijk, door de school.
En daarvoor wil ik iedereen bedanken. Iedereen die geld – al is het maar een beetje
– heeft gestort, waardoor ik een prachtige
speelfilm kan maken. En de belangrijke
boodschap kan verspreiden die de film uitdraagt. Maar ook alle bedrijven die mij korting hebben gegeven, bijvoorbeeld op de
zaalhuur voor de première, of de huur van
de camera, microfoons en lampen.
Bedankt!
Ik ga een speelfilm maken.
Tot de volgende keer!
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Maak de spieren
los in Overbosch

Sportief Bezuidenhout
Toe aan wat meer beweging? In Bezuidenhout zijn er naast de sportscholen, ook buurtbewoners die gezamenlijk sportieve activiteiten
ondernemen. Bij twee van deze initiatieven nam Bezuidenhout
Nieuws een kijkje.

‘Regel 1 is dat iedereen het naar zijn zin heeft’

Nog een sportieve tip: Ouderen die
met plezier willen bewegen kunnen
elke donderdag van 10.00 tot 12.00
uur terecht in het
sportcentrum/zwembad Overbosch. In
de sportzaal kunnen ze onder het
motto ‘Maak de spieren los in Overbosch’ gymnastieken, werelddansen,
(tafel)tennissen en badmintonnen.
Meer informatie: 070 3851861 of kijk
op www.bezuidenhout.nl

Bij Senior Actief staat
het plezier voorop.
(Foto: Ariane Gordijn)

Onder de naam Senior Actief komen ze al
sinds 2008 iedere maandagavond bij elkaar in de gymzaal van de Nutsschool aan
de Merkusstraat. Een groepje sportievelingen dat beweegt onder leiding van docent
Arnold van Mierlo. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is voor deelname

geen minimumleeftijd vereist. De tien
mensen die momenteel meedoen, variëren in leeftijd van 45 tot 70 jaar. ‘We beginnen altijd met een warming up, wat lopen,
rekken en strekken’, vertelt Van Mierlo.
‘Daarna doen we buikoefeningen en een
balspel. Dat kan van alles zijn: hockey, bas-

ketbal, trefbal. Het hangt er maar vanaf
wat de groep wil. We sluiten af met een
cooling down.’ Senior Actief kan nog
nieuwe leden gebruiken, want vooral bij
balspellen is het fijn als er extra mensen
zijn. Nieuwe leden hoeven geen ervaren
sporters te zijn. Van Mierlo: ‘Iedereen kan
op zijn eigen manier gezellig meedoen,
want iedereen houdt rekening met elkaar.
Het plezier staat bij ons voorop. En er is
ruimte voor eigen inbreng. Niet alleen bij
de keuze van de muziek bij de oefeningen,
maar ook bij de invulling van het programma. Zo beginnen we binnenkort op
verzoek van de deelnemers met een training weerbaarheid.’
Meedoen? Bel Arnold van Mierlo
06-44818320 of kijk op
www.abcinbeweging.nl

Fietsen met dresscode
De mannen van de Bezuidenhoutse Racing Club
laten zich niet afschrikken
door het winterse weer.
(Foto: Bernice Willemsen)

Bij de Bezuidenhoutse Racing Club is de
aanpak bijna professioneel. Zo rijden de
vijftien mannen allemaal in een retro shirt
met daarop de naam Bertin, een Franse
profwielrenner in de jaren dertig en later
fabrikant van fietsen. Op de site van de Bezuidenhoutse Racing Club staat het hele
verhaal fraai uitgelegd. Daar lezen we ook

dat de club vanaf de oprichting, in september 2012, heeft getracht ‘de schoonheid, het afzien en de luister van deze
geweldige sport’ te eren. ‘En dat doe je natuurlijk niet in zo’n foeilelijk modern wielershirt’, vindt Bernard Krikke. Zijn
fietsmaatje Roel Rozenburg voegt er op
strenge toon aan toe: ’Wie op zondagoch-

tend meefietst, móet dit shirt aan. Want
dan rijdt er ook iets.’ Ook over het fietsprogramma is nagedacht. Elke zondagochtend
is de start vanaf het Imhoffplein en wordt
er gemiddeld een kilometer of 70 gefietst.
Het eerste uur met een snelheid van 30 kilometer per uur, want dan kan er nog gekletst worden. Het tweede uur is iedereen
vrij zijn eigen tempo te bepalen. ‘Maar aan
het eind van de tocht drinken we wel altijd
samen koffie’, grinnikt Rozenburg.
De vijftien leden variëren in leeftijd van
eind 30 tot begin 50. Met 78 jaar is Rozenburgs vader de nestor van het gezelschap.
Meer leden wil de club niet. Rozenburg:
‘Met meer dan vijftien man kun je niet gewoon als groepje fietsen maar moet je op
kop en achterop iemand laten fietsen en
ook de risico’s op valpartijen nemen toe.’
Door Marjon Damen
9

TE HUUR:
Multifunctionele kelderruimte
geheel verlicht en verwarmd met water, toilet,
kitchenette en bankkluis Ca. 150 m2 geschikt
voor opslag/werkruimte/training
Locatie; Bezuidenhout; prijs n.o.t.k.

info. 06-153 234 83

25% KORTING OP RAAMDECORATIE
Dat scheelt...
...geld

...licht

...warmte

deco
HOME

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

* Actie geldig
t/m eind maart 2013.
Vraag in de winkel naar
de voorwaarden.

*
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Bijzondere buur Caro de Gijzel

‘Om te wonen is het hier een paradijs’

Zet een zonnepaneel
op je dak

Caro de Gijzel is grafisch ontwerper en gek van vorm. Aan de architectuur in Bezuidenhout haalt hij zijn hart op. Vooral aan zijn eigen huis aan De Eerensplein is hij verknocht.
‘Ik wist meteen: dit is mijn huis.’
De wijk Bezuidenhout staat voor De Gijzel
synoniem met bouwkunst van de hoogste
plank. Hij water loopt hem bij wijze van
spreken uit de mond als hij de pareltjes
opnoemt: de appartementen aan de Juliana van Stolberglaan van architect Co
Brandes, de voormalige Gemeenteburgerschool aan de Van der Parrastraat ontworpen door Dick Roosenburg, de woningen
aan de 2e Louise de Colignystraat van Johannes Duiker, en het hofje aan de Johannes Camphuijsstraat ontworpen door de
architect W.B. van Liefland, een leerling
van Pierre Cuypers. ‘Om te wonen is het
hier, zeker voor een grafisch ontwerper,
een paradijs.’
De Gijzel woont zelf aan De Eerensplein,
genoemd naar Dominique Jacques de Eerens, gouverneur-generaal van Neder-

lands-Indië van 1836 tot 1840. ‘Toen ik dit
huis voor het eerst zag, was ik meteen verkocht: de hoge plafonds, de ruimte, de originele glas-in-lood schuifseparatie, de
marmeren schouw. Het rook naar oudheid,
naar leven. Ik voelde me er meteen thuis
en wist dat dit mijn huis was, dat ik hier
wel oud wilde worden.’
Ijzeren kozijnen, platte daken
De Gijzel vertelt dat zijn huis is gebouwd
in 1934 en oorspronkelijk deel uitmaakte
van het Plan Molensloot dat tussen 1928
en 1940 is uitgevoerd. Voor dat plan ontwierp de architect Cornelis van Eesteren
een type woning dat veel zon moest kunnen opvangen. Kenmerkend voor het Plan
Molensloot zijn de strakke bakstenen gevels met brede vensterpartijen in ijzeren
kozijnen en de platte daken. De woningblokken bestaan uit drie bouwlagen en
hebben terugliggende traveeën, betonnen
balkons en op de hoeken zijn open trappenhuizen geplaatst.
Aan de hand van een boek laat De Gijzel
zien dat De Eerensplein oorspronkelijk een
weidse vierkante ruimte vóór de Loudonstraat was. die grensde aan de Carel Reinierszkade. Later is dit terrein doorsneden
voor een verbinding tussen de Loudonstraat en het Kleine Loo. De Gijzel zou De
Eerensplein graag weer in zijn originele
staat brengen. ‘Het zit echt niet logisch
meer in elkaar. Kijk bijvoorbeeld naar de
locatie van de bushalte: zo’n beetje midden op het plein. Dat had makkelijk anders
gekund, want een plein is toch een ontmoetingsplek en gezichtsbepalend voor
een buurt. Maar ik klaag niet, want verder
is het hier heel prettig wonen.’
Door Jarina Hamidullahkhan

Caro de Gijzel: ‘Het zit echt niet logisch meer in
elkaar.’ (Foto: Catching Colors)

Bezuidenhout wil een duurzame wijk
zijn, waar het veilig en leefbaar is. Daar
kunt u als bewoner ook aan bijdragen.
Bijvoorbeeld met het plaatsen van zonnepanelen voor schone energie.
De zon is een onuitputtelijke bron van
schone energie en zonnepanelen kunnen het licht van de zon omzetten in
duurzame stroom. Op een plat dak lukt
dat helemaal goed. En als je bedenkt
hoeveel vierkante meter plat dak er in
Bezuidenhout is, dan mag duidelijk zijn
dat de wijk een enorm potentieel heeft
om schone energie op te wekken.
Zonnepanelen kosten natuurlijk geld,
maar tegenwoordig gaan ze meer dan
25 jaar mee en verdienen ze zich in 8 tot
9 jaar terug. Naast een lagere energierekening tellen ze zeer positief mee
voor het energielabel van uw huis. Bent
u lid van een Vereniging van Eigenaren
en wilt u een zonnepaneel plaatsen,
dan moet u wel toestemming vragen
aan de andere leden. Bedenk dat u ook
samen zonnepanelen kunt aanschaffen.
Subsidie
Afgelopen jaar kon er tussen 1 maart en
1 mei bij de gemeente een aanvraag
voor subsidie worden ingediend. Wilt u
weten wanneer de gemeentelijke subsidieregeling voor 2013 start, stuur dan
een e-mail met de tekst ‘aankondiging
subsidie 2013’ naar subsidiezonnepanelen2012@denhaag.nl.
Tot het eind van dit jaar kunt u tot
maximaal 650 euro subsidie aanvragen
via AgentschapNL (www.agentschapnl.nl).
Woont u in huis van vóór 1980, ga dan
eens naar www.zuinigehaagse
huizen.nl om te kijken hoe u het energievriendelijker kunt maken.
www.econerd.nl is voor energievriendelijke maatregelen voor portieken.
Door Mark Hoogland
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Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Theresiastraat 268
www.wijnvansteve.nl - info@wijnvansteve.nl

Gezocht

Vrijmarkt Vrijwilligers
Stichting Wijkberaad Bezuidenhout zoekt dringend hulp bij het organiseren van de jaarlijkse
30 april Vrijmarkt op het Spaarwaterveld.
Wij zijn genoodzaakt tot deze oproep, omdat de
gemeente Den Haag haar beleid heeft gewijzigd.
Wijkbewoners moeten de Vrijmarkt nu zelf
organiseren, anders kan deze niet doorgaan.
Wij zoeken wijkbewoners die:
Bij het voorbereiden van de Vrijmarkt 3 à 4 keer
willen meedenken over de organisatie.
Op de dag zelf willen meehelpen bij (op- en afbouw)werkzaamheden en het begeleiden van de
vrijmarkters.
Dus als de Vrijmarkt u aan het hart gaat: meld u
aan. Alle vormen van hulp - groot én klein - zijn
welkom.

Samen houden we Bezuidenhout veilig en gezellig
Neem voor meer informatie contact op met
Jacob.Snijders@Bezuidenhout.nl of
Wijkberaad@Bezuidenhout.nl of bel 070-3150902
(ma/di/do 9-12 uur)
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De wijkmakelaar
Mark Aardse (Foto: Fred Geelen)

de Vereniging van Eigenaren
Als iemand onze wijk als zijn broekzak kent, dan is het wel de makelaar. In deze nieuwe rubriek behandelen de makelaars Langezaal, Are en Van Paaschen onderwerpen waarmee u, als huizenbezitter en/of huurder, uw voordeel kunt doen. Mark Aardse van Langezaal en al 25 jaar makelaar in onze wijk trapt af.

Bezuidenhout is rijk gezegend met portiekwoningen en flats. De eigenaar van
zo’n appartement is ook mede-eigenaar
van en daarmee medeverantwoordelijk
voor het hele gebouw. Om ervoor te zorgen dat dit gebouw ook goed wordt onderhouden is er de plicht een Vereniging
van Eigenaren (VvE) op te richten en die
in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Toch worden veel VvE’s pas actief
als een van de eigenaren denkt aan verkoop. Voor een koper is een actieve VvE
met een reserve in kas namelijk aantrekkelijker, dan een slapende.
U kunt zelf een VvE opstarten en besturen of dit laten doen door een VvE-beheerkantoor in de wijk of op internet.

Een goede beheerder helpt bij het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan. Er bestaat nogal eens verwarring
over welk onderhoud precies tot de VvE
behoort. In de splitsingsakte die bij een
appartementsrecht hoort, is doorgaans
sprake van het buitenonderhoud in algemene zin. Denk daarbij aan het schilderwerk of het onderhoud/vernieuwen van
kozijnen, balkons, dak, gevel, schutting
en parterrevloer. Bekijk echter altijd uw
eigen splitsingsakte voordat u aan de
slag gaat met balkons of kozijnen, want
die kunnen uit het gezamenlijk onderhoud zijn gehaald. Ook komt het voor
dat, in afwijking van de splitsingsakte,
eigenaren nieuwe afspraken maken.
Deze afspraken vervallen bij de wisseling

van een eigenaar, tenzij ze zijn vastgelegd bij de notaris. Dat brengt kosten
met zich mee, maar is wel waterdicht.
Opbouw
Tot slot nog een tip voor de appartementseigenaren die een opbouw willen
plaatsen op de tweede verdieping. Door
de nieuwe opbouw ontstaan er meer onderhoudskosten voor de bovenste etage
en verandert de verdeelsleutel . Voorkom
onenigheid met uw mede-eigenaren en
laat de splitsingsakte aanpassen op punten als te plaatsen terras en het schilderwerk van de kozijnen.

Reacties naar: aardse@langezaal.nl

Banketbakkerij Boheemen bakt ze bruin
Bij Banketbakkerij Boheemen zullen er in de afgelopen tijd heel wat taartjes zijn gegeten, want er was voldoende
reden voor feest. Niet alleen bestond de zaak op 13 februari 60 jaar. Ook is ze uitgeroepen tot Leukste Bakker van
Den Haag. En tijdens de traditionele Bosschebollenactiedagen gingen er maar liefst 35.666 bollen over de toonbank.
Rick van ´t Wout en Bianca Kanters staan
nog na te genieten van alle beslommeringen van de afgelopen tijd. In 2009 namen
ze Banketbakkerij Boheemen over van het
echtpaar Van Eck. De naam dankt het bedrijf echter aan het echtpaar Piet en Bep
Boheemen dat op 13 februari 1953 met de
zaak begon. Van ’t Wout: ‘Banketbakkerij
Boheemen was destijds een echte buurtbanketbakker die bekend stond om zijn
uitgebreide assortiment banket en later
natuurlijk ook de Bossche bol. Die bol is
Boheemen gaan maken toen een klant
hem uitdaagde of hij ook de Bossche bol
kon maken. “Uiteraard”, was het antwoord. Nou, en de rest is geschiedenis; van
ver uit de omtrek van Den Haag komen
mensen bij ons Bossche bollen kopen.’
Pas echt storm loopt het tijdens de drie
dagen durende Bosschebollenactie die traditioneel op 1 februari begint. Dit jaar
gingen er maar liefst 35.666 bollen over de
toonbank. De actie is bedacht door het

Ecks. ‘Zij hebben van een klein bedrijf een
groot begrip gemaakt in Den Haag en omstreken. Zij ontwikkelden een succesformule die ambachtelijk vakmanschap
combineert met eigentijds ondernemerschap. Ik ben zelf ooit als leerling bij Boheemen begonnen, om het ambacht van
banketbakken te leren. Van Van Eck heb ik
geleerd wat ondernemen is. Met passie,
liefde voor het vak en trots zetten we dit
bedrijf dan ook graag voort. ‘

De eigenaren van nu - Rick van ´t Wout en
Bianca Kanters - en die van het eerste uur - Piet
en Bep Boheemen. (Foto: Ariane Gordijn)

echtpaar Van Eck dat in 1986 de zaak overnam. Van ’t Wout heeft veel waardering
voor het ondernemerschap van de Van

Dat Banketbakkerij Boheemen met zijn
tijd meegaat, blijkt ook uit het actief gebruik van sociale media. Via Twitter en Facebook worden met regelmaat nieuwtjes
over aanbiedingen of bijvoorbeeld de uitverkiezing tot Leukste Bakker van Den
Haag vermeld. Hou ze in de gaten, want
misschien zijn ze straks ook wel de leukste
bakker van Nederland.
Door Peggy van Krüger
13
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De bakkers van de Haagsche Kakkers
Theresiastraat 131

Elke nacht bakken wij voor u vers
● Speltbrood
● Speciaal Desembrood
● Koolhydraat-armbrood
● En natuurlijk lekker Biologisch brood

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Bakkerij Hans & Frans Hessing

Gezocht

Vrijwillig Expert

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout zoekt een expert die haar kan ondersteunen bij het beoordelen
van gemeentelijke en ambtelijke stukken.
Waar moet je op letten bij het beoordelen van bijvoorbeeld bestemmingsplannen en vergunningaanvragen, stukken die van belang zijn voor de
bewoners Bezuidenhout? Wat zijn de procedures
die je moet volgen en hoe houd je de ambtelijke
voortgang in de gaten?
Bij het beantwoorden van dat soort vragen zou het
Wijkberaad Bezuidenhout graag ondersteuning
krijgen van een expert.
Wij zoeken iemand die:
Gemeentelijke en ambtelijke stukken op hun
merites kan beoordelen
Zich betrokken voelt bij de wijk en zich daarvoor
vrijwillig en enthousiast wil inzetten
Samen houden we Bezuidenhout veilig en gezellig
Bent u de expert die we zoeken, neem dan contact
op met Jacob Snijders, voorzitter Wijkberaad Bezuidenhout: 06 -23660468 of Jacob.Snijders@Bezuidenhout.nl

Hier
had uw
advertentie
kunnen staan!

Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@zonnet.nl
14
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Column
Buurman John
Buurvrouw
Toen we nog maar net buren waren
zwaaide ik altijd als ik langs haar paleis
kwam. Dat doe ik nog steeds, maar dan
alleen in gedachten. De marechaussees
bij het hek keken me altijd zo raar aan
als ik liep te wuiven, en de buurvrouw
zwaaide ook nooit terug.
Maar ik groet nog altijd, stilletjes, al
richt ze zich alleen tot mij als ze op de
televisie is, met kerst, en laatst, toen ze
vertelde dat ze ermee ophield, en weggaat uit de buurt. Ik heb haar vaak gezien, een keer in het echt en meestal
dus op de tv, maar nooit in de buurt helaas, zelfs niet in het Haagse Bos of op
landgoed Reigersbergen, waar ik toch
drie keer in de week mijn rondje ren. Als
ik me opwarm bij de fietsnietjes bij de
vijver in het bos, kijk ik altijd even haar
tuin in. Maar alles wat ik zie bewegen is
een auto waar een lakei uitstapt.
Wat was ik haar graag eens tegengekomen, op een doordeweekse middag, gewoon op een bankje in het bos, waar ze
dan voor zich uit zou zitten te kijken
over de vijver. ‘Dag buurman’, zou ze
groeten. ‘Dag buurvrouw!’ En voor ik
het wist zou ik dan naast haar zitten op
dat bankje, in het winterzonnetje dat

het buiten al best lekker maakt. Heerlijk, vond ze het, zomaar even in het
bos, achter die hekken vandaan, dat had
ze toch vaker moeten doen. Even lekker
wandelen. De fiets liet ze maar thuis
sinds een boswachter haar erop had gewezen dat ze ergens fietste waar dat
niet mocht. Hij was erg geschrokken
toen hij haar eens goed aankeek en zag
wie ze was, maar de buurvrouw had
hem gerustgesteld. Hij had groot gelijk,
regels zijn er voor iedereen. Stuur maar
een bon, had ze gezegd. Ik heb even
geen geld bij me. De buurvrouw stond
op. Ik moet verder, de premier staat
voor de deur, zei ze. En daar ging ze
weer, op Huis aan. Kom eens langs, de
deur staat altijd open, riep ze nog toen
ze achter een beuk verdween.
Zo stelde ik me een ontmoeting met de
buurvrouw voor. Maar als ik het hek
voor haar paleis al eens open zag gaan,
was het voor een geblindeerde auto
waarin zij zich misschien wel schuilhield, of voor de gewone dienstauto
van die lakei.
Haar Huis komt even leeg te staan.
Haar zoon gaat eerst behangen en verven voor hij met zijn gezin bij ons in de
wijk komt wonen. Als het zover is, ben
ik de eerste die hem welkom heet. Ik
hoop dan wel dat hij een ding in zijn
oren knoopt: een goede buur is beter
dan een verre vorst.

Advertentietarieven spectaculair verlaagd!
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws loonde al met een bereik van 15.000
enthousiaste lezers. Met de spectaculair verlaagde tarieven maken we het
helemaal aantrekkelijk voor u.
Afmeting
Voorpagina
Middenpagina

1/8
1/4
1/3
1/2
1/1

Achterpagina
1/16

Hoogte (mm)
60
66
134
90
135
269
64
64
45

Breedte (mm)
70
93
95
90
190
190
123
61
66

Prijs
€ 200,€ 70,€ 129,€ 160,€ 225,€ 450,€ 120,€ 65,€ 50,-

Wist u dat…
de Liduina basisschool, de ouders van de leerlingen en kinderopvanglocatie 2Lakeien een groen
schoolplein gaan realiseren? Daarmee
willen ze de kinderen in Bezuidenhout
meer in contact brengen met de natuur. En u kunt meehelpen door als
vrijwilliger mee te klussen op zaterdag 16 maart van 10.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie kunt u mailen
naar Margreet Roemeling, famtops1@gmail.com

●●●

u nog steeds de petitie voor de
vermindering van de kwalijke gevolgen van fijnstof uit de Utrechtsebaan
kunt tekenen? Wilt u ook dat de gemeente hier iets aan doet, ga dan
naar petities.nl/loket/den-haag

●●●

oud-kampioen allround schaatsen Hein Vergeer op 10 januari het
Buurt Preventie Team heeft bezocht?
Vergeer is ambassadeur van de landelijke Stichting SOS Alarmhulpdienst
en SOS Alarmcard. Die streeft naar
20.000 gecertificeerde hulpverleners.

●●●

de gemeente Den Haag sinds
kort een app heeft waarmee u via uw
smartphone bijvoorbeeld een scheve
stoeptegel of een kapotte straatlantaarn kunt melden? Ga naar denhaag.nl/meldingen.

●●●

de subsidieregeling voor buurtstallingen is verlengd tot 1 juli 2013?

●●●

verloren of gevonden voorwerpen sinds 1 januari alleen nog maar
kunnen worden aangemeld op de
website www.verlorenofgevonden.nl?
U kunt hiervoor niet meer bij de politie terecht.

●●●

Ga voor al het nieuws in de wijk naar
www.bezuidenhout.nl

De bovenstaande tarieven zijn vrij van BTW en gelden bij een eenmalige plaatsing in
zwart/wit. Bij drie of vijf plaatsingen profiteert u van nog aantrekkelijkere kortingen.
Neem de proef op de som en adverteer in Bezuidenhout Nieuws.
Meer informatie Harold Thijssen: 06 – 54 72 56 38 of har100@zonnet.nl
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Colofon

Heb oog voor detail, win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie is een deel van de gerestaureerde muurreclame van de
Fa. M. Groen aan de Johannes Camphuysstraat 156. Aannemingsbedrijf Groen was hier
gevestigd tot de opheffing midden jaren 70. Marius Koster mag de boekenbon ter waarde
van 15 euro ophalen in het Wijk- en Dienstencentrum Johannes Camphuysstraat 25.

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 het
colofon voor de adresgegevens) en maak
ook kans op een boekenbon, beschikbaar
gesteld door Advocatenkantoor
Mr. E. Fransen.

Waar bevindt zich dit detail?

Stadsspeld Den Haag voor Rob Velders
Rob Velders beheert al tien jaar de website van Bezuidenhout. Dankzij zijn – vrijwillige – inzet behoort deze site met
80.000 bezoekers tot de beste wijksites
van Nederland. Voor zijn inzet ontving
Velders op 14 januari de Stadsspeld van
Den Haag uit handen van wethouder Ingrid van Engelshoven. Die vergat niet te
vertellen dat Velders ook zeer actief is
voor het Koningin Sophiapark en het ZZPnetwerk (zie pag 9).
(Foto: Barry Velders)

Wanneer liep u de koningin tegen het lijf?
Als buurvrouw moet koningin Beatrix ook wel eens door de wijk hebben gelopen.
Bent u haar daarbij wel eens tegen gekomen? Waar was dat en hoe verliep die
ontmoeting? De redactie van Bezuidenhout Nieuws is zeer nieuwsgierig naar uw
verhaal. E-mail naar bezuidenhoutnieuws@gmail.com of bel 06 44 244 655.

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 36 wordt
bezorgd in de week van 18-25 april.
Vormgeving
Leo Leeflang
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,
Raymond Wajwakana,
Arnoud Willemsen
Advertenties
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@zonnet.nl.
Voor mogelijkheden en tarieven zie
www.bezuidenhout.nl knop ‘wijkkrant’.
Adres
Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
girorekeningnummer: 262020

Krant niet ontvangen,
laat het ons weten
Nieuw geopend in Bezuidenhout

Gwendolynn
trefzekere
nieuwe
websites

hosting
+ .nl
domein

vanaf
€ 10
p.m.

ideaal voor
MKB, stichting of
vereniging

modern
en mooi
vormgegeven

Intuitieve massagepraktijk voor
verschillende ontspanningsmassages
De Vriesstraat 59 - 2593 XH Den Haag
0612172768 - www.gwendolynn.nl

pak uw kansen online
vraag nu een gratis adviesgesprek aan

isi media
{ websites - training - advies - redactie }
Postbus 91505 2509 EC Den Haag-Mariahoeve
www.isimedia.nl | info@isimedia.nl | 06-34009124
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Edith Pedicure
dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond
Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25
Voor afspraak bellen op (070) 3477297

